
Pārgrozījumi un papildinājumi karaklau-
sības likumā.

Pārgrozījums un papildinājums muitas
tarifos.

Papildinājums likumā par sēklas fondu.
Saeima.
Ministru kabineta sēde 1928. g. 15. maijā.
Ievedmuitas atmaksa par eksportējamo

preču ražošanai izlietotām izejvielām.
Saraksts partiju precēm, kuras ievestas

vienāda lieluma vietās un kuru svars
noteicams partiju izsverot pa daļām,
bet ne mazāk kā 1/10 no visas partijas.

Rīkojums par tuvsatiksmes vilcienu pie-
turas vietu atvēršanu un Ogres sta-
cijas pārdēvēšanu.

Maksa par braucieniem tuvsatiksmes vil-
cienos.

Rīkojums pa» kuģniecības pārraudzību
Rīgā.

Pārgrozījums noteikumos par kuģu vaja-
dzībām nozīmēto preču novietošanu
privātās noliktavās.

Rīkojums par ķīmisko ražojumu muito-
šanu.

Rīkojums par baktēriju preparātu, dzie-
dinošu serumu un vaksinu muitošanu.

Papildinājums instrukcijā par komerciāk
aktu sastādīšanu uz Latvijas dzelz-
ceļiem.

Rīkojums par dzelzceļu virsvaldes no-
teikumu N° 239 grozīšanu.

Skolas darbu iekārtojums vācu skolās
1928./1929. mācībās gadā.

Latvijas kuģu būvētavās kuģu zemūdens
daļu krāsošanai izlietoto kuģu patent-
krāsu muitošana pēc ievedmuitas ta-
rifa 175. p. 4. piezīmes.

Papildinājums ārvalstu iestāžu un organi-
zāciju sarakstam, kas pilnvarotas izdot
preču izcelšanās apliecības.

SAEIMA.
Sēde 15. maijā.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. Kal-
niņš pulksten 5. .

Izglītības ministris A. Tentelis sniedz
valdibas atbildi uz pieprasījumu par pār-
grozībām viņa vadītā resorā.

Pēc tam atklātās debatēs uzstājas ar
runām K. Dēķens, L. Ausējs un
K. Dišlers. Tad ņem vārdu ministru
prezidents P. Juraševskis. Pē-: viņa
runā vēl G. Mīlbergs, A. Rudevics,
J. Breikšs, A. Briedis un atkal
K. Dēķens un K. Dišlers.

Tā kā pieteikušies vēl daži runātāji un
laiks' jau vēls, tad sēdi slēdz.

Nākošā sēde šodien, pulksten 10

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums.

Kuģniecības sanitāro pārraudzību Rīgā
resp. Rīgas ostā uzlieku jūrnieku darba
inspektoram.

Ar šo atcelts rīkojums Ne 50131, kas
iespiests 1925. g. „VaJd. Vēstn." JVe 46,

Pamats: Noteikumi par darba aiz-
sardzību un strādnieku apdrošinā-
šanu" ar papildinājumu (1922. <_r.
lik. krāj. 112. un 1924. g. lik. kr. 167).

Rīgā, 1928. g. 14. maijā. Nē 3954 d.
Tautas labklājības ministris V. Rubuls.
Darba aizsardzības departamenta

direktors F. Roze.

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Reda kcija:
Rīgā, pilī Ne 2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Pārgrozījumi un papildinājumi
karaklausības likumā.

y

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Karaklausības likumā (Lik. krāj. 1923. g.
94. un 1927. g. 28.) izdarīt sekošus pār-
grozījumus un papildinājumus.

r.
13. pantu, 15. panta 1. punktu, 16.

pantu, 44. panta 5. punktu un 72. pantu
izteikt šādi:

13. Obligātoriskā aktīvā kara die-
nestā iesaucamo pilsoņu medicīniska
apskate un pieņemšana dienestā iz-
darāma ikgadus laikā no 1. līdz 15. fe-
bruārim, izņemot personas, kas atrāvu-
šās no karaklausības, vai kas nav iera-
dušās uz apskati 68. pantā paredzēto
iemeslu dēļ, vai kam izbeigusies iesauk-
šanas atlikšana. Šis personas apskatāmas
un pieņemamas kara dienestā arī ārpus
šī laika.

15. panta 1. punkts. Obligātoriskā
aktīvā kara dienestā: kājniekiem 12 mē-
neši un 'pārējiem 15 mēneši, bet lidz
1931. gada 1. septembrim — visiem
15 mēneši. Kara ministrim līdz 1931.
gadam, ieskaitot, ir tiesība aizturēt
obligātoriskā kara dienestā vēl uz 3 mē-
nešiem vajadzīgo skaitu karavīru.

16. Obligātoriskā aktīvā kara die-
nesta karavīriem, svarīgu kmeslu dēļ,
var piešķirt atvaļinājumu, ne ilgāku par
7 dienām.

16. panta piezīme paliek spēkā.

44. panta 5. punkts. Pieņemt kara
dienestā pēc 15. februāra personas, kas
68. pantā paredzēto iemeslu dēļ nav
ieradušās izpildīt karaklausību noteiktā
laikā, vai kas atrāvušās no karaklausības,
vai kam izbeigusies iesaukšanas atlikšana.

72. Kara dienestā pieņemto iedalī-
šana karaspēka daļās izdarāma divi
reizes gadā, bet līdz 1931. gadam —
vienu reizi gadā. Iedalīšanās laiku un
kārtību- nosaka kara ministris. Līdz
iedalīšanai karaspēka daļā, kara dienestā
pieņemtie atlaižami uz mājām. Uz
mājām atlaistiem noteiktā laikā jāie-
rodas

^
sapulcēšanās punktā gada laikam

piemērotā apģērbā, ņemot līdzi uzturu
trim dienām.

fl.
31., 77. un 86. pantu grozīt sekosi:
31. panta pirmā teikumā vārdu ^at-

vaļinājumu" atvietot ar vārdiem,.iesauk-
šanas atlikšanu".

77. panta otrā teikumā vārdus „virs-
nieku vietas izpildītājiem" atvietot ar
vārdiem ,,virsnieku 'vietniekiem". Tā
paša panta trešā teikumā vārdus ./virs-
nieku vietas izpildītāju" atvietot ar
vārdiem ,,virsnieku vietnieku".

86. panta pirmā teikumā vārdus ,,18
mēnešus" atvietot ar vārdiem „obligā-
torisko -aktivo kara dienesta laiku".

III.
Papildināt karaklausības likumu ar 24.

panta piezīmi, 44. panta 7. un <8. punktu
un piezīmi 2., 117. panta piezīmi un 137.
pantu.

24. panta piezīme. Visi ienākumi, ku-
ras karavīri saņem ārpus 1925. g. 7. jūlija
noteikumos par valsts darbinieku atal-
gojumu paredzētām atalgojuma normām,
apliekami ar nodokļiem saskaņā ar pa-
stāvošiem valsts un pašvaldību nodokļu
un nodevu likumiem un noteikumiem.

44. panta 7. punkts. Ieskaitīt rezervē
tai zemessargos pilsoņus uz 6. panta
3. punkta c burta un 4. punkta b un c
burtu pamata.

44. panta 8. punkts. Izlemt, vai neie-
rašanās uz medicīnisku apskati noteiktā
laikā ir bijusi likumīga vai nelikumīga.

44- panta piezīme 2. Vidus-, arodu-
un, augstskolu audzēkņiem, kūļi beidz
skolu vai izstājas no skolas pēc 15. fe-
bruāra, ir tiesība iestāties obligātoriskā
aktīvā kara dienestā ārpus iesaukšanas
laika. Šo personu medicīnisko apskati
un pieņemšanu kara dienestā izdara
apriņķa karaklausības kommisijas savās
kārtējās sēdēs; viņu iedalīšanas laiku
karaspēka daļās nosaka kara ministris.

117. panta piezīme. Pilsētās, kur nav
policijas priekšnieka, mobilizācijas pavēli
izsludina pilsētas valde; pēdējā arī atbil-
dīga par mobilizācijas izsludināšanu no-
teiktā laikā,

137. Armijas komplektēšanai Valsts
Prezidents var ieskaitīt aktivā kara
dienestā līdz turpmākam rīkojumam
atvaļinātos vai rezervē ieskaitītos virs-
niekus, sanitārvirsniekus un kara ierēd-
ņus.

IV.
Strīpot 5. panta 1. piezīmi un 36. panta

piezīmi.
Likums stājas spēkā ar izsludināšanas

dienu.

Rīgā, 1928. g. 16. maija.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījums un papildinājums
muitas tarifos.

Muitas tarifu (Lik. kr. 1928. g. 57.) vis-
pārējo noteikumu 4. panta 3. rindkopu un
tā paša panta 2. piezīmi izteikt šādi:

1. 4. panta 3. rindkopa: Ja izrādītos,
ka certifikātos uzdotas nepareizas ziņas par
preču izcelšanās vietu, kas varētu, sakarā
ar muitas tarifu pielietošanu, nest valstij
zaudējumus, tad attiecīgās preces muito-
jamas pēc maksimālā tarifa likmēm, pie

kam uzliekams sods maksimālā un mini-

mālā vai konvencionālā muitas nodokļa
starpibas divkāršā apmērā.

Piezīme 2. Soda naudas, kas sākot
ar 1928. g. 16. aprīli uzliktas par ne-
pareizu preču daudzuma vai nosau-
kuma uzdošanu certifikātos, kā ari
pārmaksātie muitas nodokļi — at-
maksājami, un visas šinī jautājumā
iesāktās lietas izbeidzamas.

II. To pašu tarifu visp. noteikumu
23. pantu papildināt ar sekošo:

23

Šī panta kārtībā ie'aižamas arī no kai-
miņu valstīm ieceļojošiem pilsoņiem-lauk-
saimniekiem piederošās mantas un lauk-
saimniecības dzīvais un nedzīvais inven-
tārs, to skaitā zirgi, mājlopi, labība un
produkti uzturam un sēklai un pašdari-
nātās dzijas, adījumi tin audumi.

Likums stājas spēkā izsludināšanas
dienā.

Rīgā, 1928. g. 16. maijā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Papildinājums
likumā par sēklas fondu.

Likumu par sēklas fondu (Lik. kr.
1925. g. 27.) L pantu papildināt ar sekošu

piezīmi:
Piezīme Ar 1928. g. 1. oktobri sēk-

las fonds palielināts par divi miljoni
latiem, ņemot vajadzīgos līdzekļus
no 1927./28. budžeta gada .atliku-
miem.

Papildinājums stājas spēkā ar izsludinā-
šanas dienu.

Rīgā, 1928. g. 16. maijā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Skolas darbu iekārtojums vācu
skolās 1928. 29. mācības gadā.

Apstiprinu.
1928. ģ. 11'. maijā.

Izglītības ministris
A. Tentelis.

1. Visās pilsētas skolās un lauku skolu
5. un 6. klasē mācības pasniegšana
sākas 1928. g. 27. augustā, 1 pakāpes lauku
skolās 1. oktobri.

2. Rudens pārtraukums skolās, kas
sākušas darbību 27. augustā — no 1928. g.
28. oktobra līdz 4. novembrim.

3. Ziemas svētku pārtraukums vi-
sās skolās no 1928. g. 19. decembra līdz
1929. g. 6. janvārim (to iesk.) izņemot
I pakāpes lauku pamatskolas, kurās pār-
traukums iesākas 22. decembrī.

4. Lieldienu pārtraukums visās
skolās no, 1929. g. 24. marta līdz 7. aprīlim
(iesk.) izņejnot I pakāpes lauku skolas,
kurās darbi jānotur 4., 5. un 6. aprīlī.

5. Vasaras svētku pārtraukums
no 1929. g. 19. līdz 21. maijam ieskaitot.

6. Mācības beigas I pakāpes lauku
pamatskolās 1929. g. 18. maijā; 11 pakāpes
5. un 6. pamatskolu klasēs uz laukiem un
visās pilsētas skolās — 1929. g. 1. jūnijā.

7. Pamatskolu beigu pārbaudījumi līdz
1. jūnijam (ieskaitot).

8. Vidusskolu gala pārbaudījumi līdz
17. jūnijam (ieskaitot).

Vācu izglītības pārvaldes priekšnieks
K.Kellers.

Darbvedis R. Breckoffs.

Rīkojums Nr. 148
1928. g. 12. maijā.

Sevišķi neminēti ķimiski ražojumi, technis-
kām vajadzībām, kas muitojami pēc ieved-

muitas tarifa 112. panta 9b. punkta.
I. Ražojumu saraksts:

3. Katanol (izgat. J. G. Farbenindustrie
Aktiengesellsclīaft);

4. Burmol (izgat. J. G. Farbenindustrie
Aktiengesellsclīaft);

5. Biolase (izgat. J. G. Farbenindustrie
Aktiengesellsclīaft);

6. Nekal (izgat. J. G. Farbenindustrie
Aktiengesellsclīaft);

7. Leonil (izgat. J. G. Farbenindustrie
Aktiengesellsclīaft);

8. Ramasit (izgat. j. G. Farbenindustrie
Aktiengesellsclīaft);

9. Feltron (izgat. J. G. Farbenindustrie
Aktiengesellsclīaft);

10. Nitrazol ( izgat.j. G. Farbenindustrie
(Aktiengesellsclīaft).

2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludinā-
šanas dienā.

Pamats: Ievedmuitas tarifa 112. p.
9. pkts burts b un valsts saimli.
d-ta rūpn. nodaļas 1928. g. 10. maija
raksts Ne R M 2.

Finanču ministra b. ļ. Bokaīders.
Muitas depart. direktors E. Dundurs.

Apstiprinu.
1928. g. 9. maijā.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JV° 244.
Instrukcijas Ne 53 komerciālo aktu sa-

stādīšanai uz Latvijas dzelzceļiem 5. i; uz-
dodu papildināt ar sekošu piezīmi:

,,Kā izņēmums, dzelzceļu ' darbiniekiem,
uz mākslīgu mēslu saņēmēju pieprasījuma ',
ir atļauts piedalīties, kā lieciniekiem, pie
paraugu noņemšanas, gala stacijās, no
veseliem vagoniem pienākušām mēslu kra-
vām un ar savu līdzparakstu no mēslu
saņēmējiem sastādāmos aktos par paraugu
noņemšanu, apliecināt, ka paraugs pa-
tiešām ņemts no pārvadājuma Ne, pie-
nākuša vagonā Ne".

Šādiem aktiem, raugoties no dzelzceļu
redzes stāvokļa, ir pilnīgi privāts raksturs,
kamdēļ to noraksti no aktu sastādītājiem
nav pieprasāmi.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rodc.
Ekspluatācijas direktora.v. i. Kļaviņš.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Maksa par ,/Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu ; bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22,— I gadu . . . Ls 18 —
</2 gadu . . „ 12,— I i/ 2 gadu . . „ 10 —
3 mēn. . . ,, 6,— 3 mēn. ? ,, 5 —
1 2— 1 „ . . „ 1,70
Pie atkalpār- ļ Par atsevišķu

devējiem . ,, —,12 ļ numuru ' . ,, —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām . Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu . . . . ,, —,15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu „ —,20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) „ —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu nokatras,
personas „ —,80



RĪKOJUMS JV° 138. V^T
1928. g. 9. maijā.

Papildinājums pie rīkojuma Ne 88 „Ievedmuitas atmaksa par eksportējamo
preču ražošanai izlietotām izejvielām (izslud. 1927. g. „Vald. Vestn." 125. num.).

Ievedmuitas atmaksa gumijas fabrikai «Baltie India Rubber Companv
„Quadrat" par ārzemju izejvielām, kas izlietotas eksportēto gumijas

apavu izgatavošanai.
1. Gumijas fabrikai „Baltic India Rubber Companv „Quadrat" atmaksājama

ievedmuita par eksportēto gumijas apavu izgatavošanai izlietotam ārzemju izej-
vielām. Izejvielas un daudzums, par kādu ievedmuita atmaksājama pie katru 100
pāru gumijas apavu izvešanas, uzrādīts zemāk pievestos aprēķinos:

Daudzums kilogramos, par kuru atmaksājama ievedmuita.

Zēnu galošas Meiteņu galošas

Ziemas =='?? Ziemas — = '?
vi 5 a i <o S-o

v,.- — 2 « ' So° - I 2 ra = o °
Apavu šķiras » £ = .-2 3 ?* o « £i=^ 3 -* o
iO ? ?j£-gra'C — ° a^ > £ to™

> o Jl o ™ «i,' > o ao':i to ?*"

<-ē < .£ o > o-c <i | < J3 o >o.c

Apavu šķiru tekošie J^aNa 7 , 8 9 10 11 !ļ 12

Kokvilnas audumi pēc 187. p. lpkta
(187. p. 1. pkts) . . . 2,52 3.43 3,27 1,92 2,59 2,48

Kokvilnas triko audumi pec 204. p.
. 2e pkta (205. p. le pkts) 0,79 2,23 I 0,87 0,67 2,31 ļ 1,03
Vilnas triko audumi pec 204. p. 2pkta

(205. p. lpkts) _ 1,15 — — 1,35 —
Vilnas audumi pec 199. p. lpkta

(199. p. 1. pkts) 1,15 — — 0,84 — —
Benzīns pēc 85. p. lpkta (85. p. 3. pkts) 3,69 3,69 , 3,69 3,69 3 693,69
Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 1,02 1,02 ! 1,02 0,64 0,64 0,64
Krīts pēc 125. p. 2pkta (125. p. 2pkts) 25,10 25,10 i 25,10 15,70 '15,70 15,70
Harpiuss pēc _82. p. 1. pkta (82._p.) . . 1,15 1,15 ļ 1,15 0,76 0,76 0,76
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers

pēc 83. p. 3. pkta 1,68 1,681 1,68 1,06 1,06 1,06
Svina baltums pēc 131. p 0,901 0,90 0,90 0,80 0,80 j 0,80

K u n gu galošas D a rn^ u galošas
Ziemas I ~ ='=? Ziemas -~ = ™

ā "ž| ——ig— M .Žf
Apavu šķiras »'g Jļ 3 §5° »"g Ms § J °

%5-o >» m _.*: 2-o > re w _.a*5 o £s .j «~ i o .?>£?& 2 «'c
> o ao'C 5 —

*" > o Ji o™

§._
Apavu šķiru tekošie N°N° 1

i
2 |ļ 3 4 5

j
6

Kokvilnas audumi pēc 187. p. lpkta ļ
(187. p. 1. pkts) 3,00 4,15 3,99 2.64 3,44 3,31

Kokvilnas triko audumi pēc 204. p.
2e pkta (205. p. le pkts) 1,11 2,79 I 0,96 0,91 3,39 1,44

Vilnas triko audumi pec 204. p. 2pkta
(205. p. lpkts) _ . 1,35 — — 1,95 — —

Vilnas audumi pec 199. p. lpkta ļ
(199. p. 1. pkts) 1,47 — . — 0,96 - —

Benzīns pec 85. p. lpkta (85. p. i
3. pkts) ". . . . 5,42 5,42i' 5,42 5,42 5,42 5,42

Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 1,18 1,18 1,18 0,85 0,85, 0,85
Krīts pēc 125. p. 2pkta "(125. p. .

2pkts) . 30,60 30,60 30,66 21,10 21,10 21,10
Harpiuss pēc 82. p. 1. pkta_ (82. p.J _ . 1,38 1,38 1,38 1,06 1,06.1,06
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers pec

83. p. 3. pkta 1,76 1,76 1,76 1,31 1,31 | 1,31
Svina baltums pēc 131. p 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90' 0,90

Bernu galošas
— Dāmu sporta

Ziemas kurpes ar
Vasaras un kokvilnas

Apavušķiras ; Ar kokv Inas sliperi ar audumu vir-
*V "": triko baika kokvilnas "iņ un oderi

tnko oderi . . . ., . . minimālais
oderi triko oderi augst.70mm

Apavu šķiru tekošie NsNs 13 ' 14 15 16—

Kokvilnas audumi:
virsas sk. 3. piez — — — 3,33
odere pēc 187. p. lpkta (187. p.

1. pkts) _..... 1,59 2,11 2,05 2,54
Kokvilnas triko audumi pec 204. p.

2pkta (206. p. lpkts _ 0,51 1,80 0,72 —
Vilnas triko audumi pec 204. p.

2pkta (205. p._lpkts) 0,99 — — -
Vilnas audumi pēc 199. p. lpkta

(199. p. 1. pkts) _ 0,60 —
Lentas kokvilnas pec 188. p. 4. pkta

(188. p. _3. pkts) — - — 0,41
Benzīns pec 85. p. lpkta (85. p.

3. pkts) 3,69 3,69 3,69 5,42
Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 0,52 0,52 0,52 0,80
Krīts pēc 125. p. 2pkta (125. p.

2pkts) 12,50 12,50 12,50 16,40
Harpius pēc 82. 1. pkta (82. p.) . . 0,60 0,60 , 0,60 0,60
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers

pēc 83. p. 3. pkta 0,83 0,83 0,83 1,10
Svina baltums pēc 131. p 0,75 0,75 0,75 0,50

Dāmu zābaki

Ar melnu gu-
Apavu šķiras mijas virsu Ar pe^ku vaj zijpelēku gumijas virsuF < un mākslīga v . „_. r . ,_

karakula ™ dazadu audumu apmalam

apmalām

Minimālais zābaku augstums mm . . 300 300 i 300 1 300

Minimālais apmalu augstums mm . . 90 60 | 60 ļ 60
Apavu šķiru tekošie JVs.Ks 17 18 ; 19 ļ 20

Kokvilnas audumi pēc 187. p. lpkta
(187. p. 1. pkts) _ 4,38 4,06 . 4,06 4,C6

Kokv. triko audumi pec 204. p. 2pkta
(205. p. V pkts) 7,64 10,22 10,22 10,22

Vilnas audumi pec 199. p. lpkta
(199. p. 1 pkts) (apmalām) . ._. 0,64 3,91 3,91 . 3,91

Mākslīgs karakuls (vilnas audums) pec
199. p. lpkta (199 p. 1. pkts) . . 6,52 — . — —

Kokvilnas samts (apmalam) pec 189. p.
1. pkta . . . - ?_ — 0,90 —

Lentas gumijas zīda pec 205. p. 1. pkta
(205. p. 2pkts) . . ._ — 0,13 0,13 0,13

Lentas puszīda ripsa pec 197. p.
2. pkta (197. p.) . — — 0,43

Lentas zīda samta pec 195. 2. pkta
(195. p. 1. pkts) — — 0,63

Benzīns pēc 85. p. lpkta (85. p. 3. pkt) 12,22 12,22 12,22 12,22
Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 1,04 2,40 2,40 2,40
Krīts pēc 125. p. 2pkta (125. p.

2pkts) 20,00 20,00 20,00 20,00
Harpiuss pēc _ 82. p. 1. pkta (82. p.J 1,13 1,13 1,13 1,13
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers

pēc 83. p. 3. pkta 1,18 0,50 0,50 0,50
Svina baltums pec 131. p 0,80 — — —
Cinka baltums pēc 131. p — 10,40 10,40 -10,40
Litopons pēc 131. p — 23,20 23,20 23,20
Magnēzija usta pec 104. p. 2. pkta . — 0,10 0,10 0,10
Talks pēc 125. p. 2pkta (125. p.

2pkts) — o;60 0,60 0,60

fvS_, „ „„-k„i ? i - Bernu puszābaki ar kokv.Dāmu puszābaki ar trušu t k Q\ t g ādadas apšuvumu apšuvumu
Apavu šķiras j— :

.molm,iArpelēkuvai,,Arpeiēkuvai

gumiff su l-'P^ku gu- Ar .;«zilpelēku gu-
5 ', i mijas virsu 5 i«»«o mljas virsu

Minimālais zābaku augstums mm . . 190 | 190 130 130
Apšuvumu apmēri mm 650 X 30 ļ 650 X 30 480 X 30 480 X 30

Apavu šķiru tekošie JvfgKe 21 | 22 23 j 24

Kokvilnas audumi pēc 187. p. lpkta
(187. p. 1. pkts) . . . _ 3,24 3,24 1,47 1,47

Kokvilnas triko audumi pec 204. p.
2e pkta (205. p le pkts) ...... 8,11 8,73 4,83 4,83

Trušu adas apšuvumi pec 56. p. 2pkta
' (56. p. 6. pkts) ......... 2,80 2,80 1,98 1,98

Lentas gumijas, kokvilnas pec 205. p.
2. pkta (205. p. 2pkts) .... 0,23 0,23 0,16 0,16

Benzīns pec 85. p. lpkta (85. p.
3. pkts) 12,22 12,22 5,51 5,51

Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 1,04 1,70 0;55 1,00
Krīts pēc 125. p. 2pkta (125. p.

2pkts) 20,00 12,00 12,24 9,20
Harpiuss pēc 82. p. 1. pkta _ (82. p.) 1,13 0,50 0,60 0,30
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers

pēc 83. p. 3. pkta 1,18 0,40 0,73 0,25
Svina baltums pēc 131. p 0,80 — 0,70 —
Cinka baltums pēc 131. p — 7,70 — 6,20
Litopons pēc 131. p — 17,40 — 14,10
Magnēzija usta pēc 104. p. 2. pkta . — 0,70 — 0,60
Talks pēc 125. p. 2pkta (125. p.

2pkts) — 0,50 0,40

Kungu botes

-i ~ Ē 5 »s i v?— ūj ira ~± T- to K >>-a v.m« S— -S
pavu šķiras 5§« „> « S^-š S-^E£ S Ē

-ic
°

-a
5Ž3 E 2 ^S .2,— K s_«mīto ?o ja.— -sļ?- > re s> _ o '=

ļ2 .™ to =j s c -o »- līs « 5 ito t: "^< > a 0.M3O ?< S J= <cn4=o

Minimālais botu augstums mm 120 70 ļ 160 j 160
Minimālais audumu augstums mm — | — 100 ļ 100

Apavu šķiru tekošie MN° 25 ļ 26 | 27 28

Kokvilnas audumi pēc 187. p. lpkta (187. p.
1. pkts) 4,83 3,68 6,18 7,22

Kokvilnas triko audumi pec 204. p. 2pkta
(205. p. lpkts) 2,28 ' 1,52 1,17 7,02

Vilnas audumi:
odere pēc 199. p. lpkta (199. p. 1. pkts) . 6,27 4,50 8,94 —
virsas pec 199. p. lpkta (199. p. 1. pkts) . — — 5,46 5,46

Benzīns pec 85. p. lpkta (85. p. 3. pkts) . . 12,74 6,84 12,22 I 12,22
Serziedļ pec 91. p. 2. pkta. . . 1,49 1,28 1,38 1,38
Krīts pec 125. p. 2pkta (125. p. 2pk.) . . . 36,40 31,10 27,60 27,60
Harpiuss pec 82 p. 1. pkta_(82. p.) . . . . . 1,93 1,55 1,65 1,65
Asfalta kausējumi vai mineralrubers pec 83. p.

3. pkta 2,13 1,89 I 1,97 1,97
Svina baltums pēc 131. p 1,50 1,20 ! 0,90 0,90



Kungu b o te s

Ar vilnas gabardina Ar vilnas triko
. „ , . virsām (Jersev) virsām
Apavu šķiras .- —

Ar vilnas Ar kokv. Ar vilnas Ar kokv.
baika triko baika baika baika triko
oderi oderi oderi oderi

Minimālais botu augstums mm 160 160 ļ60 \ 160
Minimālais audumu augstums mm 100 100 II 100 ""Ī00~

Apavu šķiru tekoš e NsNs 29 30 | 31 32

Kokvilnas audumi pēc 187. p. lpkta - (187. p.
1. pkts) 6,07 7,12 6,04 7,06

Kokvilnas triko audumi pēc 204. p. 2pkta
(205. p. 1» pkts) 1,17 7,02 1,17 7,02

Vilnas triko audumi pēc 204. p. 2" pkta (205. p.
lpkts) _ _ 4,52 4,52

Vilnas audumi:
odere pēc 199. p. lpkta (199. p. 1. pkts) . 8,94 8,71 —
virsas pēc 199. p. lpkta (199. p. 1. pk.) . 5,40 5,40 — —

Benzīns pēc 85. p. lpkta (85. p. 3. pkts) . . 12,22 12,22 12,22 12,22
Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 1,38 1,38 1,38 1,38
Krīts pēc 125. p. 2a pkta (125. p. 2b pk.) . . . 27,60 27,60 27,60 27,60
Harpiuss pēc 82. p. 1. pkta (82. p.) 1,65 1,65 1,65 1,65
Asfalta kausējumi vai mineralrubers pēc 83. p.

3. pkta . . . 1,97 ' 1,97 1,97 1,97
Svina baltums pēc 131. p 0,90 0,90 0,90 0,90

Dāmu botes

Ar vadmalas virsām Ar viln. gab. virs.
VI vī w„ . . 'E 2 « ™ 2 « ™ 2 mApavu s-k iras „? £ Š& s-S =~ a-S =~

'C TO O _ —. 'r TO O _ .— ":r TO O
— —>?*.§£ >r£ -^£ > 5 -J£

>-rai:Ē^
to ii^-o ļļ « is^-o

Minimālais botu augstums mm ... 190 190 175 175 ; 190 190

* Minimālais audumu augstums mm . . 120 120 105 105 | 120 120
Apavu šķiru tekošie NgJvfe 33 34 35 36 ļ 37 38

i

Kokvilnas audumi pēc 187. p. lpkta
(187. p. 1. pkts) . . _ 5,74 6,51 5,74 6,51 5,64 6,42

Kokvilnas triko audumi pec 204. p. 2pkta
(205. p. lpkts 0,91 6,38 0,91 6,09 0,91 6,76

Vilnas audumi:
odere pēc 199. p. lpkta(199. p.l.pkts) 8,10 — 7,76 — 7,90 —
virsas pēc 199. p. lpkta(199.p. 1.pkts) 5,30 5,30 4,92 4,92 5,17 5,17

Benzīns pēc 85. p. lpkta (85. p. 3. pkts)' 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22
? Sērziedi pēc 91. p. 2 pkta 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
Krīts pēc 125. p. 2pkta (125. p. 2pkts) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Harpiuss pēc 82. p. 1. pkta_ (82. p.). _ . 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers pec

83. p. 3. pkta . 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Svina baltums pēc 131. p 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Dāmu botes ar vilnas gabardina virsām
~
v> O ___ \ \ O _ \ \ 0__ \

~

"C toto "^£ *- č e r^ *-CC ™'^-cc
% JŠ-Jj s-sfl. 5-Sli. s-sl i.

Apavu šķiras c o > « >ož« >oj « >o|«
=5 w 0„-;- 0«8-2o « .g.2oraS.2
t: « i^'a _S a c «> J?2 C ™ .S 2«=

Minimālais botu augstums mm .... 175 i 175 | 220 i 190 175

Minimālais audumu augstums mm. . . 105 105 | 140 | 120 105

Minimālais apmalu augstums mm . . . — | — 45 | 45 30

Apavu šķiru teko šie NbJsTs 39 40 ļ 41 ' 42 43

Kokvilnas audumi pēc 187. p. lpkta i
(187. p. 1. pkts) 5,29 6,06 ļ 4,09 4,09 4,09

Kokvilnas triko audumi pēc 204. p. 2pkta
(205. p. lpkts) 0,91 6,46 4,47 4,44 4,44

VpēcL99.p.lpkta (199.p.l.pkts) 4,70 4,70 4,80 4,53 4,02

odere pēc 199.p.lpkta (199. p.l. pkts) 7,76 — — —

Kokvilnas samts (apmalas) pēc 189. p.
ļ pļjla — — i,0o i,uo o,yi

Benzīns pēc 85. p. lpkta (85. p. 3. pkts) 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22

Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

Krīts pēc 125. p. 2a pkta (125 p. 2b pkts) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Harpiuss pēc 82. p. 1. pkta (82. p.) . . 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

Asfalta kausējumi jeb mineralrubers pēc ;
83. p. 3. pkta U8 1,18 1,18 1, 8 1,18

Svina baltums pēc 131. p 0,80 ļ 0,80 0,80 0,80 0,80

Dāmu botes ar vilnas gabardina virsām un kokvilnas
triko baika orderi

Apavu šķiras M ~^~
Ar

mākslīga kara- Ar trušu adas apšuvumu trušu ādas pogām
kūla apmalam spmalām kniedēm

j .

Minimāl. botu augstums mm 220 190 280 j 250 250 , 140
Minimālais audumu aug-

stums mm 140 120 ;i 190 ļ 170 180 [ 70
Minimālais apmalu aug-

stums mm 45 ļ 45' — j — ;'55 (300x45) | —

300x35 ļ 300x35 ļ
Apšuvumu apmēri mm . . — — J -4-280x65 -f260x65j; — ; —

Apavu šķiru tekošie KsNs 44 45 |ļ 46 47 ļj 48 49
i ~~

ļ"""*

Kokvilnas audumi pēc 187 p.
lpkta (187. p. 1. pkts) 4,09 4 09 4,03 3,87 6,46 3,61

Kokv. triko audumi pēc
204. p. 2pkta (205. p.
lpkts) 4,47 4,44 10,99 10,29 6,46 4,62

Vilnas audumi pec 199 p.
lpkta (199. p. 1. pkts)
virsas 4,80 4,53 5,98 5,47 6,76 3,45

Maksi, karakula apmalam
(vilnas aud.) pēc 199. p.
lpkta (199, p. 1. pkts. 2,71 2,71 — — — —

Trušu adas apšuvumiem un
apmalām pēc 56.p. 2pkta
(56. p. 6. pkts) . . . . — . — 4,16 3,63 2,36 —

Lentas gumijas zīda pec
205. p. 1. pkta (205. p.
2pkts) _ — 0,66 0,66 0,23

Benzīns pec 85. p. lpkta
(85. 3. pkts) 12 22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22

Serziedipēc 91. p. 2. pkta 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
Krīts pec 125. p. 2pkta

(125. p. 2pkts) . . . 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Harpiuss pec 82. p. 1. pkta

(82. p.) 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
Asfalta kausējumi jeb mi-

neralrubers pēc 83. p.
3. pkta 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18

Svina baltums pēc 131. p. 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Dāmu botes ar viln. triko (Jersev) virsām w §
—: E m.m

~ ~Ar kokviln. 3 ?§ <= . a.x>
Apavu Šķiras * -| triko baika oderig-!f§J

|._ -g° un kokviln. '§,§?£ |fl *
> i— _*£ v i O i— -* v IW > >-_.£ ul samta apma am o.B ~ ~. S2 <j
-T3 t3TO * t. "u <« r2 -3 O T3

< o <. £> ] .Jj "o .o < > .* o

Minimālais botu augstums mm . . . 190 190 220 ļ 190 j 140 220

Minimālais audumu augst. mm . . . 120 120 ļ 140 j 120 70 140
Minimālais apmalu augst. mm . . . — — 45 45 — 45

Apavu šķiru tekošie JsfsNs 50 51 52 53 54 . 55

Kokvilnas audumi pēc 187. p. lpkta
(187. p. 1. pkts). 5,64 6,42 4,09 4,09 3,61 4,09

Kokv. triko audumi pec 204. p. 2pkta
(205. p. lpkts). 0,91 6,76 4,44 4,44 4,62 4,89

Vilnas triko audumi pec 204. p. 2pkta
(205. p. lpkts). . .' 4,39 4,39 4,39 4,39 3,30 —

Vilnas aud. pēc 199. p. lpkta (199. p.
1. pkts) (odere) 7,90 —

Kokviln. samts:
virsas pēc 189. p. 1. pkta — — — — 5,59
apmalas pēc 189. p. 1. pkta . . . 1,08 1,08 — 1,17

Benzīns pēc 85. p. lpkta (85.p. 3 pkts) 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22
Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
Krīts pēc 125. p.2pkts (125. p.2pkts) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,0020,00
Harpiuss pēc 82. p. 1. pkta (82. p.) . 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 ļ 1,13
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers

pēc 83. p. 3. pkta 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Svina baltums pēc 131. p 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 | 0,80

Meli eņu botes

Ar vadmalas virsām Ar viln. gab. virs.
VI V. Ū5

A p a v u š ķ i r a s »Ķ āā «>Ķ āā »| āā? 2 o > 5 2 o >2o>^ to
O _ «. T- «d o — — *:- to o _ —

Ti j; jj = ^ u īi
j*a>

<S <
?
£! <S <ī? <ž <5 -§

Minimālais botu augstums mm .... 130 , 130 115 i 115 130 130
~

Minimālais audumu augstums mm . . 85 | 85 65 ļ 65 85 , 85

Apavu šķiru tekošie X<>H? 56 57 58 59 60 [ 61_ | ļ , ,

Kokvilnas audumi pēc 187. p. lpkta
(187. p. 1. pkts) . . . 3,69 4,27 3,40 3,99 j 3,63 4,27

Kokvilnas triko audumi pec 204. p.
2' pkta (205. p. L pkts) 0,66: 4 32 0,66 '? 4,02 0,63 4,32

Vilnas audumi:
odere pēc 199. p.lpkta (199. p.l. pk.) 5,47 — 4,83 — 5,43 —
virsas pēc 199.p. 1" pkta (199. p*. l.pk.) 3,51 3,51 2,83 2,83 3,31 3 31

Benzīns pēc 85. p. lpkts (85. p. 3. pkts) 5,51 5.51 5,51 5,51 5,51 5,51
Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 0,70 0,70 0,70 0.70 0,70 0,70
Krīts pēc 125.p. 2a pkta (125. p. 2b pkts) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,^0
Harpiuss pēc 82. p. 1. pkta (82. p.) . . 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers

pēc 83. p. 3. pkta 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
Svina baltums pēc 131. p 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75, 0,75



Meiteņu botes ar vilnas gabardina virsām

1 1 E
*3 ? e * ' TO . 'to« o ro>— 5 > a to "55 —: ^ *^; "to.m -* .* j2 E ^ jjk ^JSto o22

Apavušķiras = ?= -^g ™ -e -=> ££.-£&
r-" i? "5 ^5°- ^ 5 « r^"™ s:cre?S ? -^ O .E3TO > -* .5 3"S $3-3— 4 o ™ _.^:_~ 3^-^3
> .— n « > — JS o ?- JS > — ^ o *

£ =: £ Ē -* £ E £ 2 ?* £ 2
3-ai toi-a Si"a to >; to to *- -a ^<0 <-Q < O u <Obi < o.a < o .a

Minimālais botu augstums mm .... 115 , 115 170 ļ 170 170 170
Minimālais audumu augstums mm . . 65 65 125 | 125 125 125

Minimālais apmalu augstums mm . . — 40 40 40 ļ 40
Apavu šķiru tekošie N2N2 62 63 64 65 66 67

. . | , _

Kokv. audumi pec 187. p. lpkta
(187. p. 1. pkts) . _ 3,40 3,99 3,63 4,27 3,63 4,27

Kokv. triko audumi pec 204. p. 2pkta
(205. p. lpkts) 0,63 3,99 0,63 4,32 0 63 4,32

Viln. audumi:
odere pēc 199. p. lpkt (199. p. 1. pk) 4,80 5,43 — 5,43
virsas pēc 199. p. lpkt (199. p. 1. pk) 2,76 2,76 3,99 3,99 3,99 3,99

Mākslīga karak. (vilnas audumi) pec
199. p. lpkta (199. p. 1. pkts)

(apmalas) ' — — — 2,23 2,23
Kokv. samts pēc 189. 1. pkta .... — 0,79 0,79 — —
Benzīns pēc 85. p. lpkta (85. p.

3. pkts) 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51
Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Krīts pēc 125. p. 2pkta (125. p. 2pkts) 16,00 16,00 16,00 1600 16,00 16,00
Harpiuss pēc 82. p. 1. pkta_ (82. p.) _ . 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers pec

83. p. 3. pkta 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
Svina baltums pēc 131. p 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Meiteņu botes

Ar vilnas triko Ar kokvilnas samta virsām un
(Jersev) virsām kokv. samta apmalām

2-S o o oli 'i a 3
.Apavu šķiras, => 3 -fc> S jg S « £

5 > K"" '£ « £
H o £ £ ' JS £ J3 S

J*!e— T-1r- Vi "r-'rt Vi ~ —

>|,l ^o„| g ^
-g g > ?§

S|l 5al >?* -S- >-5«
<: o to <. ,n to <Co <C.q <C o <! jo

Minimālais botu augstums mm . . . 155 115 170 170 155 155
Minimālais audumu augstums mm . . 105 , 65 125 125 105 105
Minimālais apmaļu augstums mm . . 40 — 40 40 40, 40

Apavu šķiru tek. .NsJMV 68 69 70 71 72 73
? ' ? ' —-1 — — ' ' ??? ?? i. 1 1 —» n,

Kokv. audumi pēc 187. p. lpkta
(187. p. 1. pkts) . _ 3,63 3,31 3,63 4,27 3,39 3,99

Kokv. triko audumi pec 204. p. 2pkta
(205. p lpkts) . _. 3,07 3,07 : 0,63 4,32 0,63 .3,99

Vilnas triko audumi pec 204. p. 2pkta
(205. p. lpkts)_ 3,79 3,12 — —

Vilnas audumi pec 199. p. lpkta
(199. p. 1. pkts) (odere) — 5,43 — 4,80 —

Kokv. samts pec 189. p. 1. pkta:
virsas — — 4,15 4,15 3,19 3,19
apmalas 0,79 — 0,79 0,79 0,79 0,79

Benzīns pēc 85. p. lpkta (85. p. 3, pkts) 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51
Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 0,70 0,70 : 0,70 0,70 0,70 0,70
Krīts pēc 125. p. 2pkta (125. p.

2pkts) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Harpiuss pēc 82. p. 1. pkta _ (82. p.) _ . 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers pec

83. p. 3. pkta 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
Svina baltums pēc 131. p. ..... 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

B e r n u botes
Ar vadmalas virsām Ar viln. gab. virs.

Apavusķiras « n § - ? s '=£ £ ' 2 £
ēl *° š° ž° =° , ~°>S 5| -5 J3 &3L ^5 ls

____ <ž <s <š ļ <š <M <I
M i nimālais botu augstums mm ... 130 ļ 130 115 115 j 130 j 130
Minimālais audumu augstums mm . . 85 I 85 ļ 65 j 65 || 85 85

Apavu šķiru tekošie N&JMs 74 75 76 77 78 79

Kokv. audumi pēc 187. p. lpkta (187. p.
1. pkts) _. 3,19 3,67 3,12 3,60 ļ 3,07 3,55

Kokv. triko audumi pec 204. p. 2pkta
(205. p. lpkts) 0,60 3,75 0,60 3,31 0,60 3,72

Viln. audumi pec 199. p. lpkta (199. p.
l.pkts) odere 4,56 4,08 — 4,51 —
virsaspēcl99.p.lpkta(199.p.l.pkts) '3,07 3,07 2,47 2,47 2,95 2,95

Benzīns pēc 85. p. lpkta (85. p. 3. pkts) 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51
Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Krīts pēc 125. p. 2pkta (125. p.2pkts) 12,24 ; 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24
Harpiuss pēc 82. p. 1. pkta (82. p.) ._ . 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers pec

83. p. 3. pkta 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Svina baltums pēc 131. p 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

— »
Bērnu botes ar vilnas gabardina virsām

o '?,JS ro vi 13 4- 5 vi

« ; oS 2=R Oto 2—3
73 ' v, «oŽS ra "" o >!2

Apavušķiras 2 g-c t% ž»! i§ =|g
« > -o "^E „ a £g > E s: e «*
S ' o ° I-JŽ12 Ž" e-g 12 Ž § "
r-ļ jc « . -5 o to o -c JS s 2a —&
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<0 <J3 < 3 « <Ow <3TO < O vt

Minimālais botu augstums mm .... 115 115 170 i 170 155 155

Minimālais audumu augstums mm . . 65 65 | 125 125 | 105 j 103
Minimālais apmalu augstums mm . . . — — . 40 40 I ' 40 40

? Apavu šķiru tekošie Ks Ks 80 81 ļ 82 ' 83 84 85

Kokv. audumi pēc 187. p. lpkta (187. p.
l.pkts) _ 3,00 3,48 3,07 3,55 3,00 3,48

Kokv triko audumi pēc 204. p. 2pkta
(205. p. 1* pkts) 0,60 3,27 0,60 ļ 3,55 0,60 3,27

Vilnas audumi:
odere pēc 199.p lpkta (199. p. l.pkts) 4,03 — 4 51 — 4,03
virsas pēc 199. p.lpkta (199. p.l. pkts) 2,43 2,43 3,63 3,63 2,95 2,95

Kokv. samts pēc 189. p. 1. pkta (apmalas) 0 72 0,72 0,72' 0,72
Benzīns pēc 85. p. lpkta*(85.p. 3 pkts) 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51
Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55-
Krīts pēc 125. p. 2* pkta (125. p. 2pkts) 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24
Harpiuss pēc 82. p. 1. pkt. (82. p.) .'.'. 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers pec

83. d. 3. pkta . . . 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Svina "baltums pēc 131. p 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Bernu botes ar kokvilnas samta
virsām un kokvilnas samta apmalām

~
Š ~ i j§

Apavušķiras £..§ Jjjli a| , ēP
S ° £j= S ° žl'> TO O _ — '> TO ° „ -*

tS ^3, £ tS -"SS

Minimālais botu augstums mm . ļ 170 170 j 155 ļ 155

Minimālais audumu augstums mm 125 ' 125 | . 105 105

Minimālais apmalu augstums mm . 40 ļ 40 40 ļ 40

Apavu šķiru tekošie Jfe N° 92 93 ļ 94 ļ 95
ļ i

Kokvilnas audumi pēc 187. p. lpkta (187. p.
1 pkts) 3,07 3,55 3,00 3,48-

Kokvilnas triko audumi pēc 204. p. 2pkta
(205. p. 1* pkts) 0,60 3,72 0,60 3,27

Vilnas audumi pēc 199. p. lpkta (199. p.
1. pkts) (odere) 4,51 — 4,03 —

Kokvilnas samts pēc 189. p. 1. pkta (virsas) . . ' 3,12 3,12 2,88 I 2,88
(apmalas) . . 0,72 0,72 0,72 0,72

Benzīns pec 85. p. 1. pkta (85. p. 3. pkts) . . 5,51 5,51 5,51 : 5,51
Serziedi_ pec 91. p. 2. pkta 0,55 0,55 0,55 0,55-
Krīts pec 125. p. 2' pkta (125. p. 2pkts) . . . 12,24 12,24 12,24 12,24
Harpiuss pec_ 82. p. lpkta (82. p.) 0,73 , 0,73 0,73 < 0,73
Asfalta kausējumi jeb mineralrubers pēc 83. p.

3.- pkta. . . / o,81 i 0,81 0,81 0,81
Svina baltums pec 131. p 0,70 /| 0,70 0,70 0,70

1. piezīme. Iekavās ievietoti iepriekšējā ievedmuitas tarifa panti.
2. piezīme. Minimālais botu un audumu augstums uzrādīts ar uzceltu apmalu

bet apmalu augstums — no ielocījuma vietas.

Bernu botes

Ar vilnas gabardina virsām un Ar vilnas triko
mākslīga karakula apmalām (Jersev) virs.

« o « o S o Sj
Apavušķiras ~ £_.. = ?£ _ sg| ^-<=

° ~ £ -° ~ £ S_a '. """. £« k* to vi
^
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Minimālais botu augstums mm .... 170 | . 170 155 ļ 155 155 115
Minimālais audumu augstums mm . . 125 [ 125 ' 105 j 105 105 65

Minimālais apmalu augstums mm . . 401 40 1 40 401| 40 —

Apavu šķiru tekošie JfeNš 86 87 I 88 '89 I 90, 91

Kokvilnas audumi pēc 187. p. lpkta
(187. p. 1. pkts) . . . ._ 3,07 3,55 3,00 3,48 3,19 2,88

Kokvilnas triko audumi pēc 204. p.
2pkta (205. p. lpkts) 0,60 3,72 0,60 3,27 2,59 2,59-

Vilnas triko audumi pēc 204. p. 2pkta
(205. p. lpkts) — — - —.; 3,39 2,79

Vilnas audumi:
odere pēc 199. p. lpkta (199. p.

1. pkts) 4,51 — 4,03 — -
virsas pec 199. p. lpkta (199. p.

1. pkts) _ . . . . 3,63 3,63 2,95 2,95 — —
Māksi, karak. (vilnas audums) pēc 199. p.

lpkta (199. p. 1. pkts) 1,92 1,92 1,92 1,92 —
Kokvilnas samts pēc 189. p. 1. pkta

(apmalas) — — — 0,67 i —
Benzīns pēc 85. p. lpkta (85. p.

3. pkts) 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 ' 5,51
Sērziedi pēc 91. p. 2. pkta 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55' 0,55-
Krīts pēc 125. p. 2pkta (125. p.

2pkts) 12,24 12,24 12,24 i 12,24 12,24 12,24
Harpiuss pēc 82. p. 1. pkta (82. p.)._ . 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
Asfalta kausējumi vai mineralrubers pēc

83. p. 3. pkta 0,81 0,81 0,81 , 0,81 0,81 0,81
Svinalbaltums pēc 131. p 0,70 0,70 0,70 ļ 0,70 0,70 0,70



3. piezīme. Ja a,s ,,Quadrat" pie sporta kurpju (N° 16) eksporta ar nebalinā-
tām, balinātām, nekrāsotām, vai krāsotām virsām uzrāda ievedmuitas
kvītes par attiecīgiem virsām izlietotiem audumiem, tad ievedmuita at-
maksājama pēc 187. p. 1. pkta vai 188. p. 1. pkta attiecīgiem burtiem, skato-
ties pēc tā, kādi audumi virsās izlietoti.

2. Lai saņemtu ievedmuitas atmaksu, gumijas fabrikai ,,Quadrat" jāiesniedz
ievedmuitas kvītes reizē ar izvedpreču pieteikmu (rīk. Ne 88 27. g. 4. p.) vai vēlāk
pie atsevišķa lūguma par visām 1. p. uzrādītām izejvielām, minētā pantā uzrāditos
daudzumos.

Ja fabrika par kādu no minētām izejvielām ievedmuitas kvītes neiesniedz, tad
par attiecīgo izejvielu ievedmuita nav atmaksājama.

3. Bez ši rīkojuma 1. pantā minētām atmaksām, gumijas fabrikai ,,Quadrat "
pienākas vēl sekošas ievedmuitas atmaksas; ja fabrika iesniedz attiecīgas kvītes:

a) uz katriem 100 pāriem zemo dāmu botu ar pogām-kniedēm (sarakstu tek.
JV2JY249 un 54 par 0,152 kg kniežu pēc muitas tarifa 154. p. 1. pkta;

b) uz katriem 100 pāriem botu ar sprādzēm:
kungu botēm — 1,80 kg
dāmu botēm — 1,60 ,,
meiteņu botēm— 1,45 ,,
bērnu botēm -- 1 13 ,,

pēc ievedmuitas tarifa 154. p. 1. punkta;
c) uz katriem 100 pāfiem botu ar mēchan. aizslēgumiem par 5,30 kg pēdējo,

pēc 156. p.2a pkta;
d) uz katriem 100pāriem botu ar vienkāršām drukpogām par 0,68 kg pēc 212. p.

*4. pkt. (212. p. 2. pkts) un ar bīdāmām drukpogām par 0,8 kg pēc 212, p.
4. pkta;

e) uz katriem 100 pāriem botu bez apmalām par 0,23 kg strīpu pēc 188. p.
4. pkta (188. p. 3. pkts);

f) uz katriem 100 pāriem sporta kurpju (kārt. JV° 16) par 0,23 kg ezīšu pēc
154. p. 1. pkta;

g) uz katriem 100 pāriem botu ar pogām (tek. JV» 46 un 47) par 0,55 kg pogu un
pēc tek. JN» 48 par 0,11 kg pogu pēc ievedmuitas tarifa 212. o. 4. pkta (212. p.
2. pkts).

4. Ievedmuita nav atmaksājama, ja botes, botu virsu audumu daļas un apmalas
ir zemākas, nekā paredzēts šī rīkojuma 1. pantā.

5. Par botēm ar vilnas gabardina- virsām var atmaksāt ievedmuitu arī par ne-
krāsotām vilnas dzijām (N° 36 un augstāk), skaitot uz 100 kg gabardina:

71 kg vilnas dzijas šķeterētas pēc ievedmuitas tarifa 186. p. 3a pkta uri 41 kg
vilnas dzijas vērptas pēc 186. p. 2a pkta.

Šādos gadījumos ievedmuita par gabardinu nav atmaksājama un fabrikai jāiesniedz
ievedmuitas kvftes par šinī (5. p.) pantā minētām dzijām.

6. No audumiem, kuri ievesti gumijas apavu izgatavošanai muita noņem pa-
raugus un nogādā tos valsts saimniecības departamenta rūpniecības nodaļai, kas izdod
apliecību, ka audumus lieto gumijas apavu izgatavošanai. Apliecība kopā ar paraugiem
nododama atpakaļ muitai, kura to apzīmogo ar savu zīmogu un pievieno attiecīgai
ievedmuitas kvītei, atzīmējot uz apliecībām: ,,Pielikums ievedmuitas kvītei N°
no ".

Ievedmuita par audumiem atmaksājama tikai tad, ja fabrika ,,Quadrat" iesniedz
muitai ievedmuitas kvītes (2. p.) ar šinī pantā paredzētām apliecībām un paraugiem.

7. Izvedpreču pieteikumā izvedējam jāuzrāda eksportējamo gumijas apavu
šķiras pēc šī rīkojuma 1. pantā minētā sadalījuma, kā arī katras šķiras pāru skaits.

Piezīme. Apavu, to virsu, audumu un apmalu augstumi atzīmējami tādā
kārtā, ka vispirms- raksta apavu augstumu, tad virsas auduma augstumu
un beidzot apmalas augstumu, atdalot vienu skaitli no otra ar vertikālu
strīpu. Piemēram dāmu botes ar gabardina virsām un mākslīga kara-
kula apmalām jāapzīmē: ,,190/ 120/45" bērnu botes ar vilnas triko virsām
bez apmalām — .,115/65/—" un kungu pusbotes ar gumijas virsām
,-,70/—/—".

8. Eksperts pārbauda un atestē izvedamos gumijas apavus pec iepriekšējā pantā
minētās specifikācijas. Pie pārbaudīšanas ekspertam it īpaši jāraugās uz apavu šķirām
un oderi, virsu un apmalu materiāliem un augstumiem, t. i. jākonstatē vai apavu šķira,
materiāli un augstumi saskan ar specifikāciju.

9. Uz katras muitai iesniegtās ievedmuitas kvītes pamata, ievedmuita atmaksā-
jama tikai par 85% no kvitē uzrādītā izejvielas daudzuma.

Piezīme. Rīkojuma N°88/27. g. 5. pants uz šiem noteikumiem nav attiecināms.
10. Muita var atmaksāt ievedmuitu tikai uz tādu kvīšu (2.p.) pamata, kas iz-

dotas vismaz 14 dienas pirms izvedpreču pieteikuma iesniegšanas.
11. Līdz ar šī rīkojuma spēkā stāšanos atcelts 1926. g. rīk. N° 117 (izsludināts

1926. g. ,,Valdības Vēstneša" 146. numurā).
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

1928. g. 4. maijā.

Saraksts partiju precēm, kuras ievestas vienāda lieluma vietās un kuru svars noteicams
partiju izsverot pa daļām, bet ne mazāk kā »/io no visas partijas.

(Pie muitas lik. 356. panta).
Tarifa panti, punkti Preču nosaukums,

un burti
1. p. 2. un 3. pkt. ,,Kvieši , zirņi, pupas".
2. p. 1. pkt. burt. a, b ,,Rīsi veselos graudos, lūzumā, tālāk apstrādāti, kā ari skro-

un c, 2.pkt un piezīme tēti rīsu milti".
3. p. 1., 4., 6., 7. un „Bīdelēti kviešu milti, iesals, putraimi un skrotēti milti,

8. pkt. ,,Manna" putraimi".
5. p. 1.. 2. un 3. pkt. „Saknes visādas".
6. p. 1.,' 2., 4., 5. un6.pkt. „Visādu sugu augļi un ogas".
22. p. 1. un 2. pkt. „Jēlcukurs; smalkais cukurs visāds, izņemot pūdercukuru

un gabalos".
33. p. 1., 2. un 3. pkt. „Sāls".
37. p. 1. un 4. pkt. „Zivis, svaigas un siļķes".
42. p. „Sodrēji un ķineri".
51.p. 1.pkt. burt. aun b „Dzīvnieku tauki, sevišķi neminēti".
51. p. 2. pkt. ,,Zivju eļļa vai zivju trāns, netīrīti".
52. p. 2. pkt. burt. a. „Zemes vasks".
63. p. ..Čiekuri , plūksināmie".
65. p. 5. pkt. burt. a. ..Būvmateriāli, iesaiņojumos".
69. p. 2. pkt. „Asbests šķiedrās".
71. p. 1. un 2. pkt. „Šmirģels un citi materiāli, gabalos un malti'.
72. p. 1. un 2. pkt. Ķieģeļi visādi".
80. p. 1. un 2. pkt. „Piķis, deguts un darva".
81. p. i. un 2. pkt. „Antracens, naftalīns, fenols, bencols, toluols .

82. p i pkt. „Harpius vai kalifonijs".
83. p 1 un 3 pkt. ,.Gudrons un asfalta akmens".
85. p i o un 3. pkt. „Naftas destilācijas šķidri produkti".
86. p „Terpentīns un terpentīna eļļa, visādi".
87.p. l.pkt. burt. a un b „Gumija, gumijas sveķi un Arabijas gumija' .
90 n „Sāļi, dabiskie, visādi, sevišķi neminēti, netīrīti; sālījumi,

' to, starpā siļķu: minerāldubļi lielos iesaiņojumos".

RĪKOJUMS J\2 146.

91. p. 2. pkt. ,,Sērs, tirīts; sērziredi".
92. p. 1. un 2. pkt. ,,Antimonijs metāliskais un savienojumos ar sēru".
93. p. 1. pkt. ,,Bora minerāli; boraks, netīrīts".
94. p. 2. pkt. ,,Magnezits , dabiskais, malts".
95. p. 1. un 2. pkt. ,,Vīnakmens un vīnskābais kaļķis".
96. p. 2. pkt. ,,Smagais špats un viterits malti".
101. p. 1., 2. un 3. pkt. ,,Alauns un sērskābais alumīnijs".
102. p. 2. pkt. „Barija. stroncija un alumīnija oksidi".
103. p. 1. pkt. ,,Parastais zalpēters".
104. p.l., 2. un 3. pkt. ,,Klocmagnezijs , sērskābā magnēzija (rūgtā sāls), ogļskābā

magnēzija, fluorkalcijs, klorkalcijs, netīrīti; kalcija kar-
bids un citi sevišķi neminēti magnēzija un kalcija savieno-
-jumi; ogļskābais kalcijs, nosēdināts".

105. p. 2. pkt., 3. pkt. ,,Nātrijs Un kālijs",
burt. b un 5. pkt.

106. p. 1. un 2. pkt. ,,Etiķa pulvers un acetons".
109. p. 1. un 2. pkt. „Vitrioli".
117. p. 3. pkt., 6. pkt. ,,Kokosa un palmu eļļa, glicerins, netīrīts",

burt. a.
125. p. l.pkt. burt. b. ,,Dabiskas krāsvielas, augu, sasmalcinātas pulverī; krāsu

koki, saberzti un sasmalcināti".
126. p. ,,Orsels".
127. p. „Kraps".
131. p. ,Svina un cinka baltumi".
132. p. ,,Svina suriks".
140. p. 2. pkt. .,Dzelzs sliedes". .
141. p. „Skārds".
176. p. 2. un 4. pkt. ,,Papīra masa un celuloza".
177. p. 1. pkt. burt. a .,Koka pape; pape, piesūcināta ar darvu".

Līdz ar šo atcelts 1922. g. ,.Vald. Vēsfn." JV° 252 izsludinātais rīkojums JV° 21086
no 1922. g. 1. novembra un 1927. g. „V. V." N° 29 izsludin. rīkojums jV°23.

Pamats: Muitas lik. 137. pants.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Rīkojums JV2 147
1928. g. 12. maija.

Baktēriju preparāti, dziedinoši serumi un
vaksinas, kas muitojami pēc ievedmuitas

tarifa 113. panta 3. punkta burta b*).
74. Visi pārējie baktēriju preparāti, dzie-

dinoši serumi un vaksinas atļauti ievešanai
un līdz turpmākam muitojami pēc 113.
panta 3. punkta burta b.

Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas
dienā.

Pamats: Ievedm. tar. 113. panta pie-
zīme un Vesel. d-ta 24. IV 28. g. raksts
jNfs F'3559.

Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs. Rīkojums JVe 153.

1928. g. 15. maijā.
Latvijas kuģu būvētavās kuģu zemūdens
daļu krāsošanai izlietoto kuģu patentkrāsu
muitošana pēc ievedmuitas tarifa 175. p.

4. piezīmes.
1. Patentkrāsas izdodamas bez muitas

nodokļa samaksas Liepājas kara ostas
darbnīcām un Rīgas biržas komitejas kuģu
būvētavai to kuģu (Latvijas un ārzemes)
zemūdens daļu krāsošanai, kas uztur sa-
tiksmi ar ārzemēm. Minētām būvētavām
jādod reverzals par to, ka viņas samaksās
visus muitas un pārējos nodokļus gadījumā,
a krāsas netiks izlietotas kuģu zemūdens

daļu krāsošanai.
Piezīme. Liepājas kara ostas darb-

nīcai krāsas izlaižamas bez muitas no-
dokļu samaksas tikai no Liepājas mui-
tas, bet Rīgas biržas komitejas kuģu
būvētavai — no Rīgas muitas.

2. Par saņemamām krāsām būvētavai
jāved attiecīgas grāmatas, kiņās uzrādāma
nokrāsoto kuģu virsma, kuģa nosaukums
un izlietotais krāsu daudzums.

3. Pie katras jaunas krāsu partijas saņem-
šanas būvētavām jāstāda priekšā muitām
izraksti no grāmatām (2. p.), pēc kupem
muita pārbauda, vai ievestās krāsas iz-
lietotas kuģu zemūdens daļu krāsošanai.

4. Uz katra kvadrātmerta kuģa slapjās
virsmas jārēķina 180 grami patentkrāsas.
Ja kuģi krāso vairākkārtīgi, tad jārēķina
180 g par kat u kārtu.

5. Kuģa slapjā virsma noteicama pēc
sekošas formulas:
S = L (0,7B 1.7T) kv. metri, pie kam:
S nozīmē kuģa slapjo virsmu kv. metros;
L nozīmē kuģa garumu ūdens līnijā metros;
B nozīmē kuģa platumu ūdens līnijā metros;
T nozīmē iegrimi pie pilnas kravas kuģa

vidū.
6. Šis rīkojums stājas spēkā izsludinā-

šanas dienā.
7. Ar šo atcelts: 1927. g. 13. maija

rīk. .No 77, izsl. 1927. g. ,,Valdības Vēstneša"
109. numurā.

Pamats: Ievedmuitas tarifa 175. p.
4. piezime un jūrniecības departamenta
1928. g. 3. maija raksts MK 21.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Rīkojums JV° 152.
1928. g. 15. maijā.

Papildinājums ārvalstu iestāžu un organi-
zāciju sarakstam, kas pilnvarotas izdot

preču izcelšanās apliecības.
Grozot ,,Valdības Vēstneša" 1925. g.

222. numurā un papildinot 1928. g.
105. numurā publicēto ārvalstu iestāžu un
organizāciju sarakstu, paziņoju, ka muitas
iestādēs atzīstamas par likumīgām un pie-
ņemamas zemāk minēto ārvalstu iestāžu
un organizāciju izdotās vai pēc būtības ap-
stiprinātās preču izcelšanās apliecības:

Zviedrijā :
1) Stokholmas pilsētas gubernators,

Overstathāllareāmbetet
Grand Gouverneur de Stockholm.

2) Provinces gubernatori,
Kungi. Majits Befallningsliavande
Gouverneurs de province.

3) Muitas iestādes,
Tullkammare, ā avdelningar fdrdelad

tullforvaltning
Bureaux de douane.

4) Pilsētu un pašvaldības iestādes,
Magistrat ou Stadsstvrelse
Autoritēs municipales.

5) Policijas iestādes
Poliskammare
Chambre de police.

6) Provinces prokurori
Landsfiskal
Procureurs de district rural.

7) Tirdzniecības kameras
Handeslkammare
Chambres de commerce:

a) Stockbolms handelskammare,
b) Ostergotiands och Sbderman-

lands handelskammare,
c) Smālands och Blekinge handels-

kammare,
d) Gotlands handelskammare,
e) Skanēs handelskammare,
f) Handelskammaren in Gbteborg,
g) Vāstergorlands och Nor a Hal-

lands handelskammare,
h) Handelskammaren i Karlstad,
i) Handelskammaren for Orebro

och Vāstmanlands lāns,
j) Handelskammaren i Gfivle,

*) Skat. 1928. g. ,,Vald. Vēstn." 103. numurā.

1) Vāsternorrlands och Jāmtlands
lāns handelskammare,

m) Norrbottens och Vāsterbottens
lāns handelskammare.

Polijā:
32) Tirdzniecības kamera Katovicā.

Grieķijā:
1) Tirdzniecības un rūpniecības kameras.
2) Grieķijas tabakas rūpniecības aizsar-

dzības biroji.
Bureaux pour la protection du tabac

hellēnicļiie.
(Izcelšanās apliecības izdod tikai ta-

bakai un tabakas izstrādājumiem.)
Finanču ministra «b. ļ. Bokladers.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.



Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums aptiekām.

Veselības departaments izdevis jaunu
,, Latvijas medicīniskā personāla saraksts
uz 1928. g. 1. martu". Saskaņā ar- ārstu,
lik. (L. Kr. S. XIII. izd. 1905.' g. 362. p.)
minētais saraksts ir obligātorisks visām
Latvijas aptiekām. Veselības departa-
ments vienojies ar Latvijas tēleg
turu ,,Leta ", ka pēdējā saraksti: pi

ar .uzliktu pēcmaksu Ls 4,50 par eksem-
plāru, visām aptiekām viena mēneša laikā
no ši paziņojuma izsludināšanas ,,Valdības
Vēstnesī". Aptiekām, kurām medicīniskā
personāla saraksts uz; 1928. g. uzrāditā
laikā, aiz kādiem iemesliem, nebūtu pie-
sūtīts, pēdējais jāiegādājas tieši Latvijas
telegrāfa aģentūras veikalā ,,Leta ", Rīgā,
Kr. Barona ielā N° 4.

Veselības departaments.

Paziņojums
Dauguļu un Puiķeles apkārtnē dzīvojošiem

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
Dr. Līna Klein, dzīv. Dauguļos, pieņemta
par valsts darbinieku ārsti, sākot ar š. g
1. maiju.

Departamenta direktors F r. R o z e.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. D r i b b a.

Nosacīti notiesāto sarakstā,
(kas iespiests š. g. „VaIdības Vēstneša"

103. numura pielikumā)
Ns 13139 vietā lasāms N» 14139 un zem
N° 14331 s. 1. 443. p. 1. d. 5. pkta vietā
lasāms 6. pkts.

Rīgā, 15. maijā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. Saulīte.

„ Atsaukums.
Atsaucot savu š. g. 30. aprīļa rakstu JY° 3262/t.,

paziņoju, ka man uzticētā pulka dezertieris
kareivis Rozevskis, Jānis Ievas d. Vents-
pilī š. g. 30. aprīlī arestēts un atsūtīts atpakaļ
uz pulku, kādēļ viņa meklēšana izbeidzama.

12. Bauskas kājnieku pulka komandieris,
pulkvedis (paraksts).

Tieslietu darbveža v. p. i., virsleitnants
Strazdiņš.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1928. g. 15. maijā.
1. Pieņem un nolemj izdot pārvaldes

kārtībā:
1) jaunu amatu sarakstu civilresoros,

2) jaunu amatu sarakstu karaspēkā, ,
3) noteikumus par sevišķu piemaksu

dažiem . pierobežu darbiniekiem par
svešvalodu prašanu.

2. Pieņem likumprojektu par 3u;0-gu
nodokli no alkoholiskiem dzērieniem
zemes ceļu fonda vajadzībām un nolemj
to iesniegt Saeimai.

3. Ieceļ Vācijas pilsoni Dr. jur. Chri-
stian'u Oertel' u par Latvijas konsulu
Ķelnē.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

§ 6. pārgrozīšana saistošos notei-
kumos par Rīgas pilsētas tirgiem.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes
š. g. 19. aprīļa lēmumu, kas apstiprināts
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta š. g. 10. maija rakstu N° 88620,
Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo, ka
saistošos noteikumcs par Rīgas pilsētas
tirgiem § 6. pēdējā teikuma ,,Var lietot
tikai pilsētas valdes veselības nodaļas
atļautas krāsu un garšas viela's" vietā
tiek likts sekošais: ,,Var lietot tikai
veselības departamenta atļautas krāsas
un garšas vielas."

Rīgas pilsētas galva A.'Krieviņš.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Popova ielas vienas daļas
pārdēvēšana.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes
š. g. 19. aprīļa lēmumu, kas apstiprināts
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta š. g. 10. maija rakstu N° 88619,
Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo, ka par
,",Mazo Popova ielu" ir pārdēvēta tā daļa
no līdzšinējās Popova ielas, kup atrodas
uz dienvidiem no Rigas galvenās stacijas
bērtnes un ar to ir atgriezta no pārējās
Popova ielas."

Rīgas pilsētas galva A. Krieviņš.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

KURSI.

Rīgas biržā, 1928. g. 16.maijā.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,158—5,17
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245
100 Francijas franku 20,30—20,45
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,30—100,03
100 Itālijas liru .' 27,15—27,35
100 Zviedrijas kronu. .....138,35—139,05
100 Norvēģijas kronu 138,10—138,80
100 Dānijas kronu 138,30—139,00
100 Čechoslovaķljas kronu . . . 15,22—15,44
100 Holandes guldeņu 208,10—209,15
100 Vācijas marku 123,35—123,95
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70
1 SSSR červoņecs — — ? —
100 Austrijas šiliņu 72,45—73,15

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 95—103

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums. . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmums . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes. . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommlsijas
priekšsēdētājs J. S k u j e v 1 c s.

Zvērināts biržas māklers M. O k m i ā n s,

Rīkojums JVs 151.
1928. g. 14. maijā.

Rīkojuma JV° 43 28. g. „Noteikumi par
kuģu vajadzībām nozīmēto preču no-
vietošanu privātās noliktavās" (izslud.
1928. g. „Valdibas Vēstneša" 36, mim.)

pārgrozījums.

Rīkojuma Ne 43/28. g. 6. pantu izteikt
šādi:

6. p. Ja preču īpašnieks vēlas preces
nogādāt uz kuģa, tad tam par to jāpaziņo
muitas ierēdnim un jāiesniedz pēdējam
attiecīgā kuģa kapteiņa vai viņa vietnieka
rakstisks pasūtījums.

Pārsaiņotās preces nogādājamas uz kuģa
muitas ierēdņa vai uzrauga pavadībā un
novietojamas kuģa provizījas vai citās
telpās, kuras noplombējamas ar muitas
plombu. Izņēmuma veidā, ja kuģim
piemērotu telpu nav, petroleju, smēr-
eļļas un tamlīdzīgus materiālus atļauts
novietot uz kuģa neplombētās telpās,
kā arī pārliet kuģa tankos.

Par preču saņemšanu uz kuģa kapteinim
vai viņa vietniekam, kā arī kuģa pārzinim
vai viņa vietniekam jāparakstās pavad-
zīmē, kuru izraksta preču īpašnieks un
pārbauda muitas ierēdnis (2. p.). Pa-
rakstītā pavadzīme nododama atpakaļ
muitas ierēdnim,- bet otrais eksemplārs
nododams kuģa pārzinim. Muitas ie-
rēdnis uz šis pavadzīmes pamata izraksta
uz kuģa nodotās preces no 4. p. minētās
grāmatas, atzīmējot, kad un ar kādu kuģi
preces izvestas.

Preces uzskatāmas par izvestām līdz
ar viņu nogādāšanu uz kuģa.

Piezīme. Gadījumā, ja petroleja, smēr-
eļļas un citas tml. preces nav novieto-
tas noplombētās telpās, tad kuģa pār-
zinim, atlaižot kuģi, jāpārliecinās pēc
viņa rīcībā atstātiem pavadzīmju
otriem eksemplāriem, vai minētās
pavadzīmēs uzrādītais preču daudzums
tiešām atrodas uz kuģa.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Apstiprinu.
1928. gada 9. maijā.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JVs 243
Par noteikumu JV° 239 grozīšanu.

Uzdodu noteikumu N° 239 (skat. ,,Val-
dības Vēstneša" 1923. g. 288. numuru un
tā paša gada ,,Dzelzceļu Vēstneša" Ne 51
22. § trešās rindkopas līdzšinējo redakciju,
kas sākas ar vārdiem ,,Gadījumā, kad
preču nosūtītājs atteicies no pieprasītiem
vagoniem u. t. t." strīpot un tā vietā
ierakstīt:

,,Gadījumā, ja preču nosūtītājs no pie-
prasītiem vagoniem atteicies iepriekšējā
dienā līdz pulksten 14, tad drošības nauda,
izņemot zīmognodokli, atmaksājama pil-
nos apmēros. Turpretim, ja preču nosūtī-
tājs no pieprasītiem vagoniem (neatkarīgi
no tā, vai tie padoti, vai ne) atteicies pēc
pulksten 14 pēdējā dienā pirms dienas,
kurā tas pieprasījis viņam vagonus padot,
vai arī, neatkarīgi no atteikšanās, nav
stacijā laikā ievedis pieteikto preču vai-
rumu, kādēļ vagons palicis neizlietots,
tad iemaksātā drošības nauda nav atmak-
sājama, bet tā paliek kā atlīdzība dzelz-
ceļiem par vagonu aizturēšanu.

Ja nav piekrauti daži no pasūtītiem va-
goniem, tad par ieturēto summu izdodama
jauna dažādu ieņēmumu kvīte, bet ja visi
pasūtītie vagoni palikuši nepiekrauti, tad
jauna dažādu ieņēmumu kvīte nav izsnie-
dzama" .

Rikojums spēkā ar 1928. g. 25. maiju.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rodē.

Ekspluatācijas direktora v. i.
Kļaviņš.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu.

1928. g. 11. maijā.
Satiksmes ministris

Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JVe 245.
Maksa par braucieniem tuvsatiksmes vil-

cienos.

Pagaidu tarifu un noteikumus N° 27,
pasažieru un bagāžas pārvadāšanai, kas
pub.1. ,,Valdības Vēstneša" 1919. g. 62.,
63., 66.—69. numuros un ,,Sat. un darba
min. vēfsneša" 6. numurā, papildināti

un grozīti ar vēlākiem rīkojumiem un
un izdoti atsevišķos 1926. g. un 1928. g.
izdevumos, uzdodu papildināt sekosi:

§ 14. pēc 4. punkta ievietot sekošu
jaunu 5. punktu:

,,5). Tuvsatiksmes posmu biļetes.
Šīs biļetes izdod tikai braucieniem III klasē
no vai līdz tuvsatiksmes vilcienu pie-
turām. Minētās posmu biļetes izdod par
pieaugušiem un bērniem noteiktu pilnu
maksu. Posmu biļetes par bērniem no-
teiktu maksu var izlietot tikai tādi pasa-
žieri, kam tiesība braukt ar bērnu biļetēm
un šādas biļetes savām persinīgām
vajadzībām pirkt bez kattrreizēju ap-
liecību iesniegšanas stacijai."

§ 15.beigās ievietot sekošu jaunu punktu:
,,E. Par braucieniem no vai līdz tuv-

satiksmes vilcienu pieturām maksa ap-
rēķināma pēc A tabelē noteiktām likmēm
par pilniem 5 kilometru posmiem, ne-
pilnus 5 klni. posmus skaitot par pilniem
5 klm. posmiem. Braucieniem tuvsatiks-
mes vilcienos starp pastāvīgām stacijām
un pieturas punktiem piemērojami vis-
pārējie noteikumi un tarifs."

§ 19. beigās ievietot sekošu jaunu
6. punktu:

,,6). Ja pasažieris no tuvsatiksmes
vilcienu pieturas vietas brauc bez biļetes
vai ar nepietiekošu biļeti un atsakās vil-
cienā pirkt braukšanai vajadzīgo biļeti,
tad piedzenama soda nauda vispārējā,
noteikumos paredzētā kārtībā."

Rīkojums spēkā ar 1928. g. !5. maiju.
Dzelzceļu galv. direktors A. Rode.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Izlabojums.
Vakarējā „Valdības Vēstneša" numurā

iespiestos ,,Pārgrozījumos civilprocesa un
tirdzniecības procesa likumos", 15. rindā
no sākuma, kur stāv:

1315a pantu izteikt šādi:
jāstāv:

1215a pantu izteikt šādi:

Rīkojums JSf2 246.

Apstiprinu.
1928. g. 12. maijā.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš

Par tuvsatiksmes vilcienu pieturas vietu atvēršanu un Ogres stacijas pārdēvēšanu.
Ar tuvsatiksmes vilcienu ievešanu apgrozībā uzdodu :
1) ierīkot sekošas tuvsatiksmes vilcienu pieturas:

Tuvsatiksmes vilcienu Starp kādām tarifu Attālums līdz tuvākām
pieturas nosaukums stacijām pietura atrodas tarifu stacijām

a) uz Rīgas — Jelgavas līnijas.

Ģimnastikas iela. . . . Torņkalns—Baloži Torņkalns — 1,7 km
Baloži — 8,4 „

Tīriņi Torņkalns—Baloži Torņkalns — 4,5 „
Baloži — 5,6 „

Olaines, pagasta nams. . Baloži-Olaine Baloži — 6,4 „
Olaine — 2,8 „

Blukas Olaine—Daibe Olaine — 2,6 „
Daibe - 4,0 „

Poļi Daibe—Jelgava Daibe — 6,7 „
Jelgava — 7,7 „

Cukurfabrika .. . . . . Daibe—Jelgava Daibe — 12,1 „
Jelgava — 2,3 n

b) uz Rīgas-^Daugavpils I līnijas.

Ogre II Ikšķile—Ogre I I Ikšķile — 6,5 „
Ogre I — — „

. Pasažieriem, kas brauc no tuvsatiksmes vilcienu pieturām, posmu biļetes pārdod
vilcienu virskonduktors, bet braucieniem uzminētām pieturām, ja pasažieris brauc no sta-
cijas vai pieturas vietas, kurā darbojas biļešu kase, posmu biļetes pārdod biļešu kasē.

2) Ogres staciju pārdēvēt par „Ogri I".
Sakarā ar to izdarīt sekošus grozījumus: noteikumos JVe 330, kas publicēti

„Valdības Vēstneša" 1928. g. 55. numurā un ,Dzelzceļu Vēstneša" 1928. g.
11. numurā,, papildināti un grozīti ar vēlākiem rīkojumiem, pie stacijas nosaukuma
„Ogre" pierakstīt „I". Tāpat šīs stacijas nosaukumu izlabot attālumu tabelē Ne 1,
kura pievienota 1924. g. ,.Valdības Vēstneša" 119. numurā un « Dzelzceļu virsv.
rīk. krāj. " 20. numurā publicētam rīkojumam Ns 156, un ievesta lietošanā saskaņā
ar 1925. g. «Valdības Vēstneša" 35. numurā un « Dzelzceļu virsv. rīk. krāj." 6. numurā
iespiesto rīkojumu Ne 39.

Rīkojums spēkā no 1928. g. 15. maija.
Dzelzceļu galvenā direktora palīgs K. S p r i ņ ģ i s.

Ekspluatācijas direktora vietas izpildītājs Kļaviņš.
Finanču direktora vietas izpildītājs J. Leitis.

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1928. g. 10. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,50
ar piesūtīšanu „ 0,52

Saturs:
84) Noteikumi par valsts robežu

apsardzību.
85) Pārgrozījums noteikumos

par ceļa izdevumu atlīdzi-
nāšanu ieceļamiem, pārceļa-
miem un atlaižamiem
valsts darbiniekiem valsts

? robežās.
86) Pārgrozījumi Sodu likumos.
87) Izglītības ministrijas skolu

virsvaldes un vispārējo lietu
pārvaldes likvidācija un
skolu departamenta un
ministra sekretāra amata
nodibināšana.

88) Pastiprinātas apsardzības
stāvokļa pagarinājums pie-
robežas joslā līdz 1928. g.
15. novembrim.

Šim numuram 8 lapas puses.

Redaktors: M. Ārons.



(Fiesu
sludinājumi.

?

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.

30. maijā, minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē ' tiks nolasīts
1927. g. 16. decembri Rīgā mir.
Jāņa Ādama dēla M i g 1 a v a
testaments. L Ne4359

Rīgā, 1928. g. 14. maijā.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

4000 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabali civilnod
1928. g. 24. maijā, pīkst. 10 rītā,
atklātā tiesas sēdē tiks pasludi-
nāts 1926. g. 7. novembri Indriķa
Jāņa d. D a n i e I a mutiskais
testaments.

Liepājā, 1928. g. 12. maijā.
N°413m/28.

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
4048 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas civilnod.
1928. g. 31. maijā, pīkst. 10 rītā,
atklātā tiesas sēdē tiks pasludi-
nāts 1928. g. 16. janvārī mirušā
Marta Friča d. Sauja testa-
ments. JVe712m/28

Liepājā, 1928. g. 12. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
4049 Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. civ.
lik. X sēj. I. d. 1239. p. un sa-
skaņā ar savu 1928. g. 3. marta
lēmumu paziņo, ka pēc 1928. g.
28. februāri mirušā Leiba-Girša
Padvo ir palicis mantojums,
kurš atrodas Daugavpils apr.
Dagdas pag. Dagdas miestā,
kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to kādas tiesības, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa ka-
merā, Dagdas miestā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstu."

1928. g. 4. martā. Bl. 1. Ne 47.
34o Miertiesnesis (paraksts).

Mālpils pagasta tiesa,
Rīgas apr., ar šo izsludina, ka
Mālpils pagasta ,,Nice" mājās
dzīvojošais Kārlis Martinsons
vēlas aāoptēt turpat pie viņa
dzīvojošās Kristīnes Brenners
ārlaulībā dzimušos bērnus:
1) Kārli-Mikeli Brenneri, dzim.
1911. g. 17. jūnijā, 2) Zelmu
Brenners, dzim. 1923. g. 1. sept.,
3) Annu Brenners, dzim. 1922. g.
1. janvāri, dodot viņiem visiem
miesīga bērna tiesības un priekš-
rocības, kā arī piešķirot uzvārdu
Martinsons. Kam pret šīm
adopcijām ir kādas likumīgas
ierunas vai iebildumi, tādas ^ar
pieteikt šai pagasta tiesai 6 mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
Vēlāki nekādas ierunas netiks
ievērotas un adopcija stāsies
likumīgā spēkā. Ne 63/1,2,3.

Mālpili, 1928. g. 3. maijā.
3891o Priekšs. v. K. Beikmanis.

Mālpils pagasta tiesa,

Rīgas apr., ar šo izsludina, ka
Mālpils pagasta ,,Graviņu" mājās
dzīvojošais laulāts pāris Kārlis
Aiifļttsts Kaulens un Emīlija
Kaulens, dzim. Lejietis, vēlas
adoptēt turpat pie viņiem dzī-
vojošo Apolonijas Kovalevskijs
ārlaulība dzimušo meitu Lūciju
Kovalevskijs, dzim. 1925..g.
26. novembrī, dodot viņai visas
miesīga bērna tiesības un priekš-
rocības, kā arī piešķirot viņai
uzvārdu ,,Kaulens ". Kam pret
šo adopciju ir kādas likumīgas
ieruna? vai iebildumi, tādas var
pieteikt šai pagasta tiesai 6 mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas ,,Vald. Vēstn.". Vē-
lāki nekādas ierunas netiks ievē-
rotas- un adopcija stāsies likumīgā
spēkā. -Ne 85.

Mālpilī, 1928. g. 8. maijā.
3890o Priekšs. v. K- Beikmanis.

Lejasciema pagasta tiesa.
Valkas apr., saskaņā ar savu
1928. g. 4. aprīļa papildnolSmumu
Aleksandras Mazu Is adoptēšanas
lietā no Alfrēda Paeglis (sludi-
nājumu par adoptēšanu sk. ,,V.
V." Ne 50.—52. 1924. g.) ar šo
dara zināmu, ka pēc augšminētā
tiesas nolēmuma, minētai Alek-
sandrai Mazuls tiek piešķirts
viņas adoptētāju uzvārds ,,Paeg-
lis" , līdzšinējā ',,Mazuls" uzvārda
vietā.

Personas, kurām būtu kādi
iebildumi pret augšminētā uz-
vārda piešķiršanu, tiek uzaicinā-

teik' t tos šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstu." trešo reizi.

Pēc augšminētā termiņa note-
cēšanas, nekādi iebildumi netiks
pieņemti un uzvārda piešķiršana
skaitīsies par likumīgu spēkā
gājušu. 3

Priekšsēdētājs S. Burka.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 24. maijā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Marijas
ielā Ne 41, veikalā, pārdos
Meiera un Ecekiela L e i k i n u
kustamo mantu, sastāvošu no
galantērijas un manufaktūras
precēm un novērtētu par Ls 3214.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 4. maijā. 4006
Tiesu izp. J. Ķazubierns.

Rigas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka .1928. g. 23. maijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, 1. Smilšu
ielā Ne 7, otrā ūtrupē pārdos
Latvijas tirgotāju bankas ku-
stamo mantu, sastāvošu no
iekārtas un novērtētu par
Ls 13.876,- .

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 16. maijā.
4059 _ Tiesu bp. L. lakstiņš

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 23. maijā
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Šķūņu
ielā Na 16, pārdos Georga
Magidsona kustamo "mantu,
sastāvošu no kantora iekārtas
un rakstāmmašīnas un novēr-
tētu par Ls 1310.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā 1928. g. 16. maijā.
4058 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 23. maijā,
pulk 'st. 10 dienā, Rīgā, mazā
Ķēniņu ielā Ne 3, otrā ūtrupē
pārdos ,,Apģērbu Eksports"
kustamomantu, sastāvošu no
mēbelēm u. c. un novērtētu" par
Ls 620.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 16. maijā.
4060 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 23. maijā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, lielā
Smilšu ielā Ns 19 (eksprešu
kantori) pārdos diegu tirg.
,,Gulbis" kustamo mantu, sa-
stāvošu no 20 grossiem diegu
un novērtētu par Ls 600.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 16. maijā.
4061 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas apriņķi,
kura kancleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ne 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. p. paziņo, ka
1928. g.-27. jūlijā, pīkst. 10 no

rīta Liepājas apgabaltiesas zāle
tiks pārdots pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustams īpašums pie-
derošs Ernestam, Jāņa dēlam
Herbstam, sastāvošs iz Bunkas
ūdensdzirnavām ar inventāru un
24,46 ha zemes, kurš atrodas
Liepājas apriņķī, Bunkas pag.
un .ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā zem kre-
post Ns 3705.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts no Valsts zemes bankas
uz 15000 latiem un tiek pārdots
dēļ zemes bankas prasības
Ls 13545,—, Otrās Liepājas Sav-
starpējās Kredītbiedrības, Durbes
Krāj-aizdevu sabiedrības un citu
prasību par Ls 5279,— ar %
un tiesu izdevumiem apmieri-
nāšanas. Bez minētās prasības
uz šo nekustamu īpašumu ir
nostiprināti hipotēku parādi: Her-
mana Kocha Ls 31000 un no-
drošinātas dažādas prasības
Ls 1654,70.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 15000,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summu būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlās ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 1500,— drošības naudas
ka ari jāiesniedz apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas
pīises minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekustamu īpašumu.

Personām, ? kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas

dienai.
Visi raksti un dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancleja, vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 9. maijā.
Ne 1705. 3628b

Tiesu izpildītājs Ž. Kinens.

Rīgas apgabaltiesas 8 iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 1928. g. 24. maijā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Sarkan-
daugavā, Sīmaņu ielā Ne 8
pār-dos Aleksandra Kāre-
toņa kustamo mantu, sastā-
vošu no mašīnām " un novērtētu
par Ls 7800.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
vārēs pārdošanas dienā uz vietas,

Rīgā, 1928. g. 25. aprīlī.
4007 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1298. g. 23. maijā, pulkst. 11
dienā, Zaubes pag., Krūmiņu
mājā, 2. izsolē pārdos Otto
Krūmiņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no 3 govīm, teles ur
ķēves un novērtētu par Ls 560,

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

1928. g. 3. maijā.
4008 Tiesu izpild. E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 25. maijā, pufksten

3/42 dienā, Babītes pag. ,,Geriņos"
pārdos Jāņa B ļ o d n i e k a kust.
mantu, sastāvošu no govīm,
zirgiem, telēm, vāģiem, dzīvokļa
iekārtas, šujmašīnas, buļļa,
cūkas, sējmašīnas, ecēšām, ras-
puskām, ragavām, labības tī-
rāmās mašīnas, piena kannām,
separatora un novērtētu par
Ls 1885.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

1928. g. 14. maijā.
3997 Tiesu izp E. Liepinš.

"Citu iestāšu
sludinājumi.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
Š. . 3. maijā ir apstiprinājis
Jaunzvārdes meliorācijas sabie-
drības ,,Kultūra" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
445. 1. p. ar Ns 595.

Sabiedrīoas valdes s'deklis:
Kuldīgas apr., Zvārdes pag.
c. Saldu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
3764 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 3. maijā ir apstiprinājis
Allažu meliorācijas sabiedrības
,,Pulieni" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra I! daļas
446. 1. p. ar Ns 596.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr., Allažu pag., c. Alla-
žiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
3765 Darbvedis Fr. Briedis.
Zemkopības min. kultūrtechniskā

daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 3. maijā ir apstiprinājis
Aizkraukles Melķetāres ,,Muldu
purva" meliorācijas sabiedrības
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
447. I. p. ar Ne 597.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr. Aizkraukles pag.
,,Pumpuros c. Aizkraukli.

Nodaļas vadītāia v.J. Pelsis.
3766 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. ģ. 3. maijā ir apstiprinājis
meliorācijas sabiedrības,,Kangaru
pļava" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
448. 1. p. ar Ne 598.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr., Mālpils pag., c. Māl-
pili.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
3767 Darbvedis Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g*. 3. maijā ir apstiprinājis
Naujenes pirmās meliorācijas sa-
biedrības statūtus.

Sabiedrība Ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģ. II daļas
453. I. p. ar Ne 603.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr., Naujenes pag.,
it. Izvaltu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
3768 Darbvedis Fr. Briedis.

Zemkopības departamenta kul-
tūrtechniskā daļa izsludina par
nederīgu Rēzeknes apr. Barkavas

meliorācijas sabiedrībai
„Bestinica" (reģ. Ns 459) 1927. g.
8. novembrī pie raksta Ne 4878
nosūtīto un vēlāk nozaudēto
statūtu eksemplāru ar uzrakstu
par šīs sabiedrības reģistrēšanu.

Rankas pag. valdei,
Cēsu apr., ir vajadzīgs iestrādā-
jies pagasta valdes un tiesas

darbvedis.
Kandidāti var pieteikties rak-

stiski, iesūtot dokumentus par
izglītību un praksi, vai personīgi
pie pagasta padomes š. g. 24.
maijā, līdz pīkst. 14.

Alga pēc kategorijas. Brīvs
dzīvoklis ar apsildīšanu un ap-
gaismošanu un zeme.

Dzelzceļa stacija Ranka un
Uriekste 5 klm no pag. nama.
3918z 2 Pag. valde.

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ne 6122 uz Ābela
Davidoviča vārdu pazaudēta un
ar šo tiek izsludināta par nederīgu

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 3. maijā ir apstiprinājis
Dignājas meliorācijas sabiedrības
,,Aknupe" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
452. 1. p. ar Ne 602.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jēkabpils apr., Dignājas pag.,
c. Līvāniem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
3769 Darbvedis Fr. Briedis.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 25. maijā, plk. 10,
Kungu ielā Ne 25 27, tiks otrā
ūutrpē pārdota Otto Pufam
piederoša kustama manta, sa-

a no 5000 plāksnītēm veļas
zilumu, notaksēta par Ls 29,79,
Atsevišķo tirdzniecības un rūp-
niecības uzņēmumu darb. slimo
kases prasības segšanai.

Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
4002o Priekšnieks (paraksts).

Ludzas apr. priekšn. pal. .1. iec.
dara zināmu, ka dēļ nod. par
plānu-dokumentu piedzīšanas no
pils, Giļara Narnicka, Zvirgzdi-
nes pagastā, Dzerkaļu ciemā,
1928. g. 21. maijā, pīkst. 10 rītā,
atklātā vairāksolīšanā pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdota min.
pils. piederošā govs.

Uzzināt novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo govi varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Ludzā, 1928. g. 14. maijā.
4030o Priekšn. pal. (paraksts).

Ludzas apr. priekšn. pal. 1. iec.
dara zināmu, ka dēļ nodokļa par
plānuļdokumentu piedzīšanas no
pils. Ambrozija Narnickija,
Zvirgzdines pagasta Dzerkaļu
ciemā, 1928. g. 25. maijā, pikst.
10 rītā, atklātā vairāksolīšanā
pret tūlītēju samakszu tiks pārdot
minētam pils. piederošā tele.

Uzzināt novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo teli varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Ludzā, 1928. g. 14. maijā.
4031o Priekšn. pal. (paraksts).

Ludzas apr. priekšn. pal. 1. iec.
dara zināmu, ka dēļ nod. piedzī-
šanas par plānu-dokumentu no
pils. Pētefa Trifonova, Zvirgz-
dines pagastā, Dzerkaļu ciemā,
1928. g. 24. maijā, pīkst. 10 rītā,
atklātā vairāksolīšanā pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdota min.
pils. piederošā govs.

Uzzināt novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo govi varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Ludzā, 1928. g. 14. maijā.
4032o Priekšn. pal. (paraksts).

Ludzas apr. priekšn. pal. 1. iec.
dara zināmu, ka dēļ nod. par
plānu-dokumentu piedzīšanas no
pils. jona Budreviča, Zvirgzdi-
nes pagastā, Dzerkaļu ciemā,
1928. g. 26. maijā, pīkst. 10 rītā,
atklātā vairāksolīšanā pret tūlī-
tēju samaksu tikspārdots minētam
pils. piederošais skapis, tumši
brūnas krāsas.

Uzzināt novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo skapi varēs
pārdošanas doenā uz vietas.

Ludzā, 1928. g. 14. maijā.
4033o Priekšn. pal. (paraksts).

Ludzas apr. priekšn. pal. 1. iec.
dara zināmu, ka dēļ nod. plānu-
dokumentu piedzīšanas no pils.
Konstantīna Pilinika, Zvirgzdi-
nes pagastā, Dzerkaļu ciemā,
1928. g. 23. maijā, pīkst. 10 rītā,
atklātā vairāksolīšanā pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdots min.
pils. piederošais sienas pulkstens
un drēbju skapis.

Uzzināt novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamās mantas va-
rēs pārdošanas dienā uz vietas.

Ludzā, 1928. g. 14. maijā.
4035o Priekšn. pal. (paraksts).

Ludzas apr. priekšn. pal. 1. iec.
dara zināmu, ka dēļ nod. par
plānu-dokumentu piedzīšanas no
pils. Ezupa Pilinika, Zvirgzdi-
nes pagastā, Dzerkaļu ciemā,
1928. g. 22. maijā, pīkst. 10 rītā,
atklātā vairāksolīšanā pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdota min.
pils. piederošā govs.

Uzzināt novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo govi varēs
pārdošanas doenā uz vietas.

Ludzā, 1928. g. 14. maijā.
4034o Priekšn. pal. (paraksts).

Dzelzceļu uinuoldes materiālu apsilde
izsludina rakstiskas izsoles

24. maijā 1928. g. uz blīvējumu talka — 1000 kg.
24. maijā 1928. g. uz cimdiem, ādas, gariem — 500 pāriem.
26. maijā 1928. g. uz Roman cementu — 117.000 kg netto.
31. maijā 1928. g. uz 1) alvu lietņos — 4000 kg.

2) svinu lietņos — 25.000 kg.
3) antimonu lietņos — 4000 kg.

31. maijā 1928. g. uz ķieģeļiem, ugunsdrošiem — 40.000 gb.
31. maijā 1928. ģ. uz krāsām, dažādām — 35-200 kg.
31. maijā 1928. g. uz 1) ādu, zoļu, manžetēm, kruponos — 300 kg netto

2) siksnām šujamām — 2000 gb. 2*
un rakstisku sacensību

24. maiiā 1928. g. uz kabeli telefona 15x2 vadiem — 300 m.
Izsoļu un sacensības sākums pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jā-

iemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas
ziņas dz-ceļu virsvaldē, Gogola ielā Ne 3, ist. 103. L 2537 4056

Iekšlietu ministrijas emigrantu un
bēgļu transporta nodaļa,

Brīvības ielā Ne 37/39, š. g. 24. maijā, pl. 12 dienā, izdos

rakstiskā sacensībā mazākprasītājiem

jumtu domnas darbus
valsts emigrantu namā, 2. pilsētas slimnīcā. Piedāvājumi, ap-
maksāti ar 80 sant. zīmognodokli, iesūtāmi nodaļai ne vēlāk kā
līdz augšā minētai dienai, pl. 12 dienā, vai pirms izsoles sākšanās
iesniedzami izsoles kommisijai. Tuvāki noteikumi pieejami augstāk
minētā nodaļā darbdienās īio pl. 11—3. L 2533 4055

Arsenāls izdos rakstiskā izsolē
4053 š. g. 18. jūnijā, pīkst. 11 dienā, L 2546

dzensiksnas ādas 450 tek. m.
Minētās dzensiksnas jāpiegādā saskaņā ar techniskiem un iz-

soles noteikumiem, kuri saņemami arsenāla saimniecības daļā
(Vecā Nometņu laukā Ne 84-a) katru darba dienu no pl. 9—15.
Piedāvājums jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma kopsummas.

Daugavpils pilsētas žīdu vidusskolas naudas loterijas
VINNESTU SARAKSTS

Daugavpils pils. prēf. atl. Ne 1880 no 1928. g. 21. janvāra).
ā Ls 50 — 194. ā Ls 20 —, 1147. 4324. ā Ls 10 — 768, 1274,

2328, 3446. ā Ls 5 — 15, 107, 283, 288, 408, 900, 1299, 1784, 1813,
1965, 2817, 2931, 2949, 3214, 3437, 4015, 4326, 4521, 4799, 4945,.
ā Ls 2 — 52, 105, 145, 153, 387, 391, 551, 559, 604, 641, 649, 979,
1018, 1060, 1107, 1396. 1492, 1580, 1848, 1873, 1904, 1975, 2092,
2096, 2141, 2179, 2214, 2234, 2605, 2725, 2825, 2902, 2905, 2957,
3006, 3129, 3196, 3274, 3442. 3665, 3848, 4237, 4397, 4504. 4510,
4632, 4643, 4723, 4749, 4838,. ā Ls 1 — 24, 37, 57, 78, 79, 83, 106,
137,161, 167,225, 324, 367, 400, 427,453, 456, 459, 467,485,534, 578,
584, 630, 675, 715, 717, 785, 801, 808, 821, 852. 855, 857, 907, 942,
956, 964, 967, 998, 1014, 1043, 1072, 1078, 1079, 1102, 1126, 1167,
1183, 1199, 1221, 1310, 1335, 1342, 1374, 1382, 1391, 1403, 1444,
1456, 1485, 1571, 1600, 1602, 1635, 1718, 1758, 1806, 1824, 1830,
1883, 1926, 1958, 1969, 2165, 2181, 2185, 2188, 2230, 2384, 2437,
2468, 2519, 2544, 2584, 2590, 2596, 2614, 2633, 2644, 2662 2683
2694, 2727. 2755, 2783, 2804, 2883, 2919, 2960, 2970, 3019, 3024,
3048, 3055, 3061, 3144, 3169, 3222, 3271, 3319, 3346, 3349, 3365,
3404, 3415, 3432, 3443, 3521, 3547, 3556, 3576, 3581, 3598, 3599,
3616, 3747, 3752, 3757, 3786, 3816, 3839, 3870, 3980, 3994, 4052,
4106, 4193, 4227, 4261, 4269, 4296, 4316, 4340, 4348, 4365, 4376,
4386 4435, 4473, 4503, 4529, 4547, 4582, 4624. 4675, 4698, 4703,
4743, 4767, 4777, 4780, 4782, 4828, 4845, 4852, 4862, 4879, 4952,
4968. 4015o

Vinnesti neizņemti mēneša laikā skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Vald. Vēstn." paliek Daugavpils žīdu vidusskolai par labu.

Nītaures virsmežniecība
pārdos mutisftā izsolē

1928. g. 31. maijā, Nītaures pagasta valdes telpās,
augošu mežu uz jaunsaimniecību likvidējamiem

gabaliem:
II iec. mežniecībā, Ķēču novadā, pēc platības I vienību 0,99 ha,

vērtībā Ls 6.
IV iec. mežniecībā, Mālpils novadā, pēc platības 1 vienību

4,74 ha, vērtībā Ls 58.
III iec. mežniecībā, Annas novadā, pēc celmu skaita 3 vienības

no 100—273 kokiem, vērtībā no Ls 30—90; Kniediņu novadā,
pēc celmu skaita 2 vienības no 858 un 1001 koka, vērtībā Ls 337
un 487.

I iec. mežniecībā, Nurmižu novadā, pēc platibas 1 vienību
5.02 ha, vērtībā Ls 1064.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
apstiprinātiem noteikumiem.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts ieksšējo
aizņēmumu obligācijas. Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes;
2) banku un kredītbiedrību garantijas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru darbu
izvešanai apvienotas vienā summā 20% apmērā no vienības pārdo-
šanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departamenta
rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.
Drošības nauda izcirtuma tīrīšanai par vienību Ne 8, Nurmižu
novadā, pēc lauzta līguma tiek ņemta saskaņā ar zemkopības mini-
stra 1924. g. 14. maijā apstiprinātiem nosacījumiem Ls 54 apmērā,
kura iemaksājama virsmežniecības depozītā.

Ja mežu uz fonda zemes nopircis zemes ieguvējs — drošības
nauda ciršanas vietu tīrīšanai nav maksājama.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 4043o Nītaures virsmežniecība.

Paziņojums.
Iepirkšanas kommisija pie intendantūras Liepājas noliktavas,

Liepājā, Jūras ielā Ne 10 (tālrunis 804) iepirks no lauksaimniekiem
ražotājiem

rudzus, auzas un zirņus
sekošas dienās:

18. un 25. maijā, 8. un 29. jūnijā. 13. un 27. jūlijā un 10. un
24. augustā, maksājot līdz š. g. 1. jūlijam augstākās cenas par
augstāka labuma kaltētu labību:
Rudziem līdz Ls 28.08 par 100 kg (pudā 230 rbļ.)
Auzām 2(5,25 .. 100 „ (pudā 215 rbļ.)
Zirņiem , ,. 32,97 „ 100 ,. (pudā 270 rbļ.)

Cenas noteiktas kaltētai labībai, t. i. līdz 14" ,, mitrai. Par katru
augstāku mitruma % līdz kondīcijas pielaistiem',, atvelkami

11na*- 4014o Iepirkšanas kommisija.



Ventspils apr. priekšn. palīgs
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ne 1201/ izd. no
Ventspils apr. priekšn. pal. 2. iec.
1920. g. 2. aug. uz Marjannas
Andreja m. Picelcelms vārdu.

Ludzas pils. un apr. skolotāju
un pašvald. darbinieku slimo
kase izsludina par nederīgām se-
košas nozaudētas, izdotas no šīs
slimo kases dalībnieku grāma-
tiņas: 1) Ne 1231 uz Martas Pa-
kalniņas vārdu, 2) Ne 1173 uz
Veras Silkanes vārdu, 3) Ne 1483
uz Vilhelmines Petrulis vārdu un
4) Ne 1272 uz Rissias Goiodec
vārdu. , 3793o

Ventspils apr. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ne.2002, izd.
no Ventspils kara apr. priekšn.
1920. g. 12. apr. uz Jēkaba
Mārtiņa .d. Pikmeistera vārdu.

Lipnas iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka Kacēnu pag., Ugoļņi-
cas ciemā dzīv. pils. Grigorijs
Popovs ir nozaudējis savu ,Stock'
sistēmas revolveri Ne 17301,
ktifš atrašanas gadījumā nodo-
dams iecirkņa kancelejā Liepnā.

Rīgas prefektūras administr.
nodaļa izsludina par nederīgu no-
zaudēto Paulīnes Miksīts, dzīvo-
jošas Rīgā, Ģertrūdes ielā Ne 46,
dz. 13, ,,Liliput" sistēmas revol-
veru Ne 82 — D. K. T. Ierocis
atrašanas gadījumā nododams
Rīgas prefektūras 31. istabā. 3956

Nautranu pag. valde, Ludzas
apriņķī, izsludina par nederīgiem,
kā nozaudētus, šī pagasta pilsoņu
sekošus dokumentus:

1)' lekšz.. pasi Ne 2993, izd.
no Zaļmuižas pag. valdes 1926. g.
6. nov. uz Gabruša Tadula d.
Gutana vārdu;

2) lekšz. pasi Ne 813, izd. no
Zaļmuižas pag. valdes 1921. g.
20. martā uz Kazimira Jakoba d.
Stroda vārdu;

3) Iekšz. pasi Ne 1318, izd.
no Zaļmuižas pag. valdes uz
Franča Silvestra d. Gutana v.;

4) Iekšz. pasi Ne 1319, izd.
no Zaļmuižas pag. valdes 1922. g.
15. aug. uz Tekies Meikuta m.
Gutan vārdu;

5)- lekšz. pasi Ne 1692/138,
izd. no Zaļmuižas pag. valdes
1920. g. 31. dec. uz Vaclova
Meikula d. Kuzmana vārdu;

6) Iekšz. pasi Ne 2626, izd.
no Zaļmuižas pag. valdes 1922. g.
10. sept. uz Staņislava Aloiza d.
Žogota vārdu;

7) Iekšz. pasi Ne 1941, izd.
no Zaļmuižas pag. valdes 1922. g.
%. okt. uz Donota Jāņa d. Kanka
vārdu;

8) Kara klausības apliecību
Ne 27867, izd. no Ludzas kara
apr. pr-ka 1924. g. 30. nov.
uz Franča Silvestra d. Gutana v.;

9) Iekšz. pasi Ne 677, izd. no
Zaļmuižas pag. valdes 1921. g.
10. jūl. uz Franča Jāņa dēla
Burd 'z vārdu;

10) Iekšz. pasi Ne 766, izd.
no Zaļmuižas pag. valdes 1922. g.
5. sept. uz Jezupa Ādama d.
Dzerkala vārdu;

11) Iekšz. pasi Ne 1423, izd.
no Zaļmuižas pag. valdes 1920. g.
20. sept. uz Antes ļaņa m. Rancan
vārdu;

12) lekšz. pasi Ns 248, izd. no
Zaļmuižas pag. valdes 1923. g.
2. jūn. uz Kleša Meikula vārdu;

13) lekšz. pasi Ne 2426, izd. no
Zaļmuižas pag. valdes 1923. g.
18. apr. uz Onufrija Ontona d.
Kalnjs vārdu;

14) Zirga pasi Ne 588/18838,
izd. no Nautrēnu pag. valdes
1926. g. 26. martā uz Meikula
Aleiza d. Korkla vārdu;

15) Iekšz. pasi Ne 2377, izd. no
Zaļmuižas pag. valdes 1922. g.
26. nov. uz Jāņa Jakoba dēla
Lubka vārdu. 3316b

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 21. maijā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, L. Ķēniņa ielā Ne 47,
veikalā, pārdos vairāksolīšanā
Hiršovicam Šleime kust. mantu,
novērtētu par Ls 388 un sastā-
vošu no mēbelēm, viņa dažādu
nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 5. maijā.
4050 Piedzinējs F. Freibergs.
Šoseju un zemesceļu departa-

menta II rajona inženieris
izdos 1928. g. 25. maijā, pīkst.
11, savā kancelejā, Jelgavā, pilī,

rakstiskā un mutiskā izsolē
mazākprasītāj iem sekošusdarbus:

1) 65 kub. mtr. rupjgraudai-
nas grants piegādi uz Jelgavas-
Bauskas šoseju, no klm. 2,75—
klm. 5,00; nodrošinājums Ls 150.

2) Koka tilta temonta darbus
pār Misas upi, uz Rīgas-Skaist-
kalnes Il-a šķ. ceļa, klm. 56.28;
nodrošinājums Ls 65.

3) Atkārtotā izsolē: 747 gab.
kilometru stabu un 70 gab. ceļu
rādītāju stabu nokrāsošanas un
uzstādīšanas darbus Jelgavas,
Bauskas un Tukuma apriņķī;
nodrošinājums Ls 500.

Tuvākas ziņas II rajona inže-
niera kancelejā, Jelgavā, pilī,
darbdienās, parastā darba laikā.
4054 L 2527a

Dzelzc. virsvaldes
materiālu apgāde
izsludina š. g. 23. maijā, pīkst.

12 dienā,

rakstisku sacensību
uz velkoņu nomāšanu dzelzceļu
vajadzībām par stundas maksu,
viena mazāka plostu pārvešanai
no Baltezera uz ūdensdārziem
Daugavā, ne augstāku par dzelz-
tiltiem, — otra lielāka prāmja
un plostu pārvešanai pa jūru
no Carnikavas jūrmalas uz Rīgu.

Tuvākas zinas dzelzceļu virs-
valdes 118. istabā. L2545 4057

Jaunpiebalgas
pagasta padome

š. g. 23. maijā, pīkst. 2 dienā,
Jaunpiebalgas pag. namā izdos

jaukts izsolē
Jaunpiebalgas pagasta
6-kl. pamatskolas ēkas

būvdarbus.
Rakstiski piedāvājumi un

lūgumi pielaist pie mutiskas
solīšanas, nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, līdz ar drošības
naudu Ls 1000 iesniedzami līdz
izsoles sākumam Jaunpiebalgas
pagasta valdei. Turpat dabū-
jami darbu aprakstij noteikumi
un paskaidrojumi. 4047

Rīgas apr. karā cietušo pensiju
kommisija izsludina par nederīgu
pensijas apliecību Ne 396, izd.
no augšminētāskommisijasl925.g.
29. okt. uz kafa invalida Volde-
māra Krastiņa vārdu. 4005o

Rīgas kara apr. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ne31269,
izd. no viņa 1926. g. 11. janvāri
uz Kārļa Bankovska vārdu, dzim.
1905. g. 29. jūnijā. 4003o

Satiksmes daļas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ne 4944,
izd. no Jaunlatgales kafa apr.
priekšn. 1926. g. 12. martā uz
Napoleona Krasovska v.. 4004o

Rigas prēf. 11. iec. priekšnieks
atsauc sludinājumu iespiestu
,,V. V." 95. num. par Anša
Tomberga kara klasuības apliec.
Ne 7293i nozaudēšanu, jo apliecī-
ba ir atrasta. 3903o

Ludzas apr. priekšn. pal. 1. iec.
dara zināmu, ka dēļ soda naudas
piedzīšanas no pils. Annas Kar-
povičs, Ludzā, Puškina ielā Ne 7,
1928. g. 22. maijā, pīkst. 10 rītā,
atklātā vairāksolīšanā pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdots minētai
pils. piederošais lapsu ādas ziemas
kažoks apvilkts ar melnu samta
drēbi.

Uzzināt novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo kažoku varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Ludzā, 1928. g. 14. maijā.
4038o Priekšn. pal. (paraksts).

Ludzas apr. priekšn. pal. 1 iec.
dara zināmu, ka dēļ nekustamas
mantas nodokļa piedzīšanas no
pils. Teklas Harlamovas, Ludzā
Rēzeknes ielā Ne 34, 1928. g.
24. maijā, pīkst. 10 rītā, atklātā
vairāksolīšanā pret tūlītēju sa-
maksu tiks pārdota minētā pils.
dažāda kustama manta.

Uzzināt novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdod mantas varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Ludzā, 1928. g. 14. maijā.
4037o Priekšn. pal. (paraksts).

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Ludzas apr. priekšn. pal. 1. iec.
dara zināmu, ka dēļ tirdzniecības-
rūpniecības nod. piedzīšanas no
pils. Girša Preisa, Ludzā, Krāsu
ielā Ne 8, 1928. g. 23. maijā, plk.
10 rītā, atklātā vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota
minētā pils. dažāda kustama
manta.

Uzzināt novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdod, mantas varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Ludzā, 1928. g. 14. maijā.
4036o Priekšn. pal. (paraksts).

Madonas apr.priekšn. pal. 1.iec.
paziņo, ka 1928. g. 24. maijā,
pīkst. 11, pie Saikavas pag.
,,Jošmalu" mājas tiks izpārdotas
vairāksolīšanā pils. Alfrēdam Sku-
jam piederoša kustama manta,
sastāvoša no četrām govīm un
viena zirga, nocenotas par Ls 600,
izpildot Cēsu-Madonas apr. valsts
zemju inspektora rakstu no 1928.g
9. marta ar Ne 1255.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo 'mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Madonā, 1928. g. 12. maijā.
4042o Priekšn. pal. (paraksts).

Madonas apr. priekšn. pal. 1.iec.
paziņo, ka 1928. g. 24. maijā,
pīkst. 10, pie Ļaudonas pagasta
nama tiks izpārdotas vairāksolī-
šanā pils. Pēterim Radzēm pie-
deroša kustama manta, sastāvoša
no vieniem vadmalas svārkiem
un biksēm, nocenota par Ls 20,
izpildot Rigas apgabaltiesas 2.kri-
minālnodaļas rakstu no 1928. g.
4. aprīļa ar Ne 2879/28.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā arī apska-
tīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Madonā, 1928. g. 14. maijā.
4041o Priekšn. pal. (paraksts).

Rēzeknes pils. pol. priekšnieks
saskaņā ar civīlproc. lik. 1030. un
103!.' p. paziņo, ka 1928. g.
30. maijā, pīkst. 12, Rēzeknē,
Kolpaka ielā Ne 14. atklātā izsolē
tiks pārdota Šajā Kupsika ku-
stama manta, sastāvoša no dzī-
vokļa ielārtas un novērtēta par
Ls 162,65.

Izzināt mantu sarakstu, no-
vērtējumu u. apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas dienā uz
vietas.
4040o Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes pils. pol. priekšnieks,
saskaņā ar civīlproc. lik. 1030. un
1031. ' p. paziņo, ka 1928 g.
30. maijā, pīkst. 14, Rēzeknē,
Pleikšnu ielā Ne II, atklātā izsolē
tiks pārdota Haima Serebro
kustama manta, sastāvoša no
dzīvokļa iekārtas un novērtēta
par Ls 199.

izzināt mantu sarakstu, no-
vērtējumu u. apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas dienā uz
vietas.
4039o Priekšnieks (paraksts).

Liepas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto apliecību par
nederīgumu kara dienestam, izd.
no Jaunjelgavas apr. aps.
priekšn. kom. Pēterim Anša d.
Zālītēm 1919. g.ll. novembrī ar
Ne 189. !808o
^?^—^ * .

2>ažādi
sludinājumi.

? 1

Apdrošināšanas uc transporta
akr.nl ..Latvija"

ārkārtēja
PILNA AKCIONĀRU SAPULCE
notiks piektdien, š. g. 8. jūnijā ,
pīkst. 10 dienā, s-bas galvenā
kantorī, Rīgā, Teātra ielā Ne 9.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes ziņojums.
3) Dažu valdes locekļu atstādinā-

šana.
4) Dažādi priekšlikumi un jautā-

jumi.
5) Vēlēšanas.
4009o Valde.

Rīgas izglītības biedrības
25. aprīļa mantu lolerejas

vinnestu saraksts.
Bil. NeNs: 21, 26, 27, 56, 73.

78 , 81, 104, 108, 117 , 151, 163,
195, 210 , 225, 230,234, 246, 253
265, 279, 288, 319 , 324 , 330, 339
341 ,342 , 356; 363,365, 367 , 370
423, 424, 438, 448, 474, 484, 514,
521, 530, 534, 545, 550, 583, 623
625, 637, 640, 674 , 683, 699, 739
745 , 754, 759, 773, 782, 816, 841
852,872 , 907 , 912, 923, 924, 937
940 , 965, 1002, 1008, 1012 , 1 014
1021, 1033, 1044, 1054, 1069
1075, 1107 , 1125, 1167, 1175 , 1189
1190, 1200 1205, 1206, 1214
1266, 1271, 1273, 1275, 1278
1302, 1314, 1324, 1337, 1348,
1357, 1363, 1373, 1396, 1451 ,
1459, 1478, 1492, 1514, 1516,
1529, 1536, 1537 , 1543, 1546
1548, 1558. 1560, 1564, 1566
1570, 1574 , 1581 , 1583, 1584
1591 , 1603 1623, 1626. 1633
1644, 1674, 1716, 1718, 1722,
1724 , 1736, 1754, 1773, 1791
1802, 1806, 1807 , 1830, 1844
1875, 1885, 1890 , 1895, 1900
1921 , 1933, 1934, 1970, 1976
1980, 2045, 2049, 2061 , 2066
2082, 2090 , 2097, 2098, 2105
2116. 2128, 2132 , 2135, 2156,
2168, 2174, 2180, 2184 , 2189,
2192, 3193, 2201 , 2209, 2210
2237, 2238, 2240, 2244 , 2248,
2252, 2261 , 2264 , 2265, 2272,
2280, 2298 , 2299, 2304, 2305,
2309, 2310 , 2313, 2315. 2324,2328, 2329, 2348, 2351, 2356,
2359, 2366, 2369, 2396, 2441 ,
2402, 2403, 2412 , 1414, 2419,
2424, 2426, 2430, 2442, 2448,
2462, 2477 , 2482, 2487 , 2496,,2506, 2530 , 2534 , 2535, 2548,
2556, ' 2609,' 2639, 2642 , 2658,
2659, 2675, 2677, 2679, 2681,
2683, 2695; 2702 , 2706,' 2754,
2768, 2775 , 2786, 2801 , 2881 ,
2917 , 2925, 2938, 2945, 2955
2958, 2959, 2964, 2968, 2987,
2988, 2993 . 30!5 , 3041 , 3046,3048 , 3061 , 3063, 3102 , 3129 ,
3134, 3136 , 3145 , 3192 , 3201,
3230, 3231 , 3321 , 3323, 3334
3373. 3387, 3465, 3494, 3524,3591, 3598, 3601 , 36)05, 3665 ,
3666 , 3692, 3716 , 3784, 3789,
3817 , 3855, 3867, 3947, 3992,

Vinnestus izsniegs Blaumaņa
ielā Ne 32, no pīkst. 5-7 vakarā.

4052ē Valde. _

Akciju sabiedrības
„J. HERTEL"

valde uzaicina savus akcionārus uz

kārtējo vispārēju lapelei,
kura notiks piektdien, š. g.
25. maijā, pīkst. 5 pēc pusd.,
sabiedrības telpās, Jelgavā, Pasta
ielā Ne 13.

Dienas kārtība:
1) Gada pārskata par 1927. g.

caurskatīšana, revīzijas kom-
misijas ziņojums un priekš-
likums, gada pārskata pie-
ņemšana un pelnās sadalīšana

2) Budžets 1928.-gadam.
3) Vēlēšanas.
4) Priekšlikumi un jautājumi.

Gadījumā, ja ši sapulce ne-
notiktu statūtos (§ 66) paredzēto
iemeslu dēļ, tad noturēs otrreizēju
vispārēju sapulci, piektdien, š. g.
8. jūnijā, turpat, tanī pašā laikā,
un ar to pašu dienas kārtību.
Ši sapulce- būs pilntiesīga un
viņas lēmumi galīgi, neskatoties
uz ieradušos akcionāru skaitu un
viņu reprezentēto akciju dau-
dzumu. 4044o Valde.

Liepājas tirgotāju banka a/s,
Liepājā, Lielā ielā Ne 11/13, ar šo
paziņo, ka pēc IV kārtējās vis-
pārējās akcionāru sapulces š. g.
12. maija lēmuma, dividendei
par 1927. g. piespriesti 8% t. i'.
Ls 8 no ikkatras 100 latu akcijas,
kurus izmaksā bankas kasē Lie-
pājā, Lielā ielā Ne 11/13, sākot
ar izsludināšanas dienu pret ku-
ponu Ne 4, atvelkot 5° ,, nodokli.
4045o Valde.

Rūņnifiai paju nl Jfivi"
sasauc š. ģ. 6. jūnijā, pīkst. 18
dienā Rīgā, 1. Miesnieku ielā
Ne 6, dz. 4,

ārkārtēju
PILNU BIEDRU SAPULCI

Dienas kārtība:
1) Sapulces dalībnieku vēlēšanas.
2) Valdes un revīzijas kommisijas

ziņojumi.
3) Sabiedrības likvidācija. \
4) Likvidācijas kommisijas vēlē-

šanas.
5) Dažādi jautājumi.
4046o Valde.

Htifs tīferimuBALat.
akcionāru

ĀRKĀRTĒJA PILNA SAPULCE
notiks 1928. g. 8. jūnijā, sabie-
drības telpās, Rīga, Vaļņu ielā 3/5

Dienas kārtība:
1) Akciju kapitāla paaugstinā-

šana.
2) Viena valdes locekļa ievēlēšana
3) Tekošas lietas.
4011o Valde.

Rīgas mežu un būvju akuin sabīedr.
Bilance 1928. g. 1. janvāri.

Akt īvs. Ls Pasīvs. Ls
Kases rēķins .... 715,15 Pamatkapitāla rēk. 50000,
Inventāra rēķins . . . 600,— Pelņas I927.g. rēķins 1817,82
Apšaubāmo parādu rēk. 72,50
Debitoru un kred. rēķ ' 48932,51 !
Vispārēja zaudējuma

rēķins 1497,66;

51817,82 ļ 51*17,82

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Ls Ls

Tirdzniec. izdevumu Preču rēķins .... 11991,72
rēķins 7508,80 Preču pieņemšanas un

Algu ' rēķins .... 5760,— nosūtīšanas rēķins. 3006,29
Peļņas l927. g. . . . 1817,82 Kursu starpības rēķins 88,61

15086,62 15086,62

3954o
~ Valde.

Internacionāla Harvester Kisanija
Akciju sabied rības

LATVIJA
Bilance 1927. g. 30. novembrī.

Aktīvs Ls PhsĪvs Ls
Kase ....... 2748,38 ! Pamata kapitāls . . 100000,—
Preces 541472,87 ! Kapitāls jaun. izdev.
Inventārs 7773,45 (neiemaksāts) . . 400000,—
Vērtspapīri .... 739,— Rezerves kapitāls . 920,20
Debitori 148482,96 Rezerves kapitāls (ne-
Vekseļi 552135,46 ļ iemāks, prēmijas) 4000,—
Depozīts 20,— Spec. rezerv. kapitāls 12179,31
Avansi p. 1928. g.: Kreditori 1127956,23

Reklāma . . . . 125,— Procenti pienāk, p.
Irg". 520,96 1928. g 4019,44
Uguns apdrošin. . 501,22 °/0rt/o peļņa nodokl.

Akcionāri 404000,— 1927. g. . . -. . 3614,93
Ienāk, nodokl. 1927.g 1632,47
Tīra peļņa . . . 4196, 72

? 1658519,30 1658519,30

Pejņas un zaudējumu rēķins 1927. g. 30. novembri,
Ls Ls

Algas 74479,28 Pārdotas preces . . 1509779,44
Veikala izdevumi . 82419,93 Komisija 11256,63
Transporta izdevumi 71798,10 Atmaksājumi no apdr.
Pašmaksa par pārdot. b-bas 278,30

precēm 1251705,05
Procenti 28323,18
Inventāra deldēšana »

un apgādāšana . 2541.12
Nodokļi 5850,99
Atlikums 4196,72

1521314,37 1521314,37
3955o Valde.

Rīgas eļļas spiestuves A./S.
sen. Vm. Hartman valde

dara zināmu akcionāru kungiem,
ka ievērojot to, ka 1928. g.
15. maijā sasauktā kārtējā pilna
sapulce akcionāru nesanākšanas
dēļ nenotika, tad š. g. 30. maijā,
pīkst. 12 dienā, valdes telpās,
Vecā Jelgavas ielā 2! '25, tiks

noturēta
otra kārtēja pilna sapulce,

kura saskaņā ar statūtu § 58. pie
katra priekšā likto akciju skaita
būs pilntiesīga un lēmuma spē-
jīga.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums, gada pār-

skats, peļņas sadalīšana un
valdes atsavabināšana no at-
bildības par notecējušo gadu.

2) Direktoru, direktoru-kandi-
datu un revidentu vēlēšana.

3) Izdevumu aprēķins un uz-
ņēmuma apdrošināšaņal928.g.

4) Mantas pārvērtēšana, jaunu
akciju izlaišana un statūtu
pārgrozījumi.

5) Hubera lieta.
6) Valdes pilnvarošana sabiedrī-

bas kustamu un nekustamu
īpašumu pārdot, apgrūtināt
ar aizņēmumiem, izīrēt vai
uz ilgāku laiku atdot nomā,
kā arī no otras puses tos iegūt
un nomāt.

7) Valdes pilnvarošana noslēgt
aizņēmumus, izdot hipotēku
obligācijas, saņemt un iz-
lietot kreditus.

8) Akcionāru priekšlikumi.
4051ē Valde.

Jelgavas izglītības biedrības ģim-
nāzijas pieaugušiem

pulksteņu un sudraba mantu
loterijas

vinnestu saraksts.
Izloze notika Jelgavas latviešu
biedrībā š. g. 6. maijā. Vinnesti
krita uz sekošiem biļešu NsNs:

46, 134, 140, 180, 247, 412,
459, 627, 694, 713, 736, 814, 889,
898, 1350, 1361, 1499, 1545, 1603,
1626, 1743, 1813, 1994,2011.2052
2126, 2144, 2202, 2225, 2246,
2247, 2463, 2473, 2476, 2483,
2695, 2705, 2743, 2008, 2821,,
2828, 2848, 2864, 3036, 3037,.
3103, 3157, 3373, 3805, 3883,
4065, 4259, 4332, 4310, 4441,
4468, 4473, 4619, 4627, 4650,
4666, 4788, 4874, 4879, 4909
4998, 5460, 5243, 5328, 5457,
5587, 5599, 5723, 5802, 5850,
5961.

Vinnestus izsniedz Dannen-
berga sudraba lietu veikalā Jel-
gavā, Kātoju ielā Ne 22. Vinne-
sti izņemami viena mēneša laikā
pēc vinnestu saraksta izsludinā-
šanas. Visi neizņemtie vinnesti
paliek par labu ģimnāzijai pie-
augušiem. Par lozes īpašnieku
uzskatāms biļetes uzrādītājs.

4016ē

Maksātnespējīgā parādnieka
Maksimiliana Kaspara d. Novicki

(Novitzkij)

vispār,kreditoru sapulce
notiks š.g. 25 *. maijā, pīkst. 6 p.p.,
Kaļķu ielā Ng 30, dz. 2, ar sekošo

dienas kārtību:
1) Zvērināta kuratora ziņojums

un viņa pārskata apstiprinā-
šana.

2) Zvērināta kuratora atalgo-
juma noteikšana.

3) Konkursa valdes vēlēšana.
4) Saimnieciski jautājumi.

Zvērināts kurators zvēr. adv.
4017ē M. Intelmans.

Uz tirdzn. procesa lik. 441. p.
pamata daru zināmu, ka maksāt
nespējīgā parādnieka

Arnolda Godkalna
konkursa valde uzsākusi savu
darbību Rīgā, Kalpaka bulv.
Ns 2, dz. 17. Runas st. no 3 līdz
4 pēc pusdienas. 4012ē

Konkursa valdes priekšsēdētājs
zv. adv. pal. B. Krieviņš.

Akciju sabiedrības
„Endzeles muižas spirta

dedzinātava" valde
un revīzijas kommisija sasauc
1928. g. 6. jūnijā, pīkst. 10, valdes
telpās, Rīgā, Teātra ielā Ns 9,
ārkārt. pilnu akcionāru sapulc

ar sekošu
dienas kārtību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes ziņojums par sabiedrī-

bas stāvokli uz 1928. g.l.maiju
3) Tagadējās valdes uz revīzijas

kommisijas atcelšana.
4) Jaunas valdes un revīzijas

kommisijas vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi un priekšli-

kumi.
Akcionāriem uz statūtu pamata

jāpieteic akcijas valdei ne vēlāk
kā 7 dienas priekš sapulces.
4010 Valde un revizijas kommisija

Šoseju un zemesceļu departamenta
IV rajona inženieris, Liepājā,

izdos š. g. 22. maijā, pīkst. 10 no rīta, savā kancelejā,

jauktā izsotē
valsts ēkas, Ūlicha ielā Ns 44, remonta darbus. — Drošības nauda
par piedalīšanos izsolē Ls 400. 4013

Tuvākas ziņas kancelejā, Jēkaba ielā Ne6, darbdinās no 9—15.

Elkšņu virsmežniecība
V

pārdos mutiskā izsotē
1928. g. 30. maijā, š.g. 11. maija izsolē nepārdotās vienības

augošu mežu un gatavus materiālus
1 iec. mežniecībā, Kugres-Eķengrāves novadā pēc platības

1 vienību 5,57 ha, novērtētu par Ls 6; pēc celmu skaita 6 vienības,
novērtētas no Ls 21 līdz Ls 192; sekvestrētus meža materiālus
3 vienības, novērtētas no Ls 37 līdz Ls 250.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

100,, drošības naudas no attiecīgu vienību vērtības, pēc nosolišanas
tāda papildināma līdz 10% no nosolītās summas, uz vienībām pēc
platības nodrošinājums — Ls 10 no katra ha. Uz vienībām pēc
platības cirt. tīrīšanas drošības nauda — Ls 50 no katra ha, uz vie-
nībām pēc celmu skaita 20% apmērā no vienību pārdošanas summas,
pie kam šī drošības nauda paliek mežu departamenta rīcībā un
cirtuma vietas satīrīs mežu resors.

1 Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie I un II iec.
mežziņiem. 3999o Elkšņu virsmežniecība.


	Valdības Vēstnesis no. 109 16.05.1928��$桭瑸쎘㥏��㌠
	Article
	SAEIMA.
	Valdības rīkojumi un pavēles.���.192⢗됡炗됡����
	Article
	Pārgrozījumi un papildinājumi karaklausības likumā. y���0㜳0㉥탸ጞ塁ጞꁁጞ��������4㈱
	Skolas darbu iekārtojums vācu skolās 1928. 29. mācības gadā.�睑喟昿ɑ矼싴繼約슃磱䵏场涪獬ꕫ䥸Ĵ姘刺㹺堫倹㺂ﴧ抠潌册敁湋
	Article
	Article
	RĪKOJUMS JV° 138. V^T�ā�Ԁﬞ
	Rīkojums JV2 147�ꄚ���
	Rīkojums JVe 153.�Ⰰ�〱Ⰰ
	Rīkojums JV° 152.����
	Valdības iestāžu paziņojumi.��Ԁ欀�Ԁ愀�Ԁ���Ȁᴀଁ
	Valdības darbība.� V^T�ā�Ԁﬞ
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.�㉥〰〰〰㈰〰㔶〰㕥〰㔴〰〰〱〱〰〰y�
	KURSI.
	Rīkojums JVs 151.�摩湧ਉ紊
	Rīkojums JSf2 246.�ㄮഊ㔮⁐
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Rīgas mežu un būvju akuin sabīedr.�ࠇ쁻ꄚ��Ȁ�꒪ḡ氀���Ѐ
	Internacionāla Harvester Kisanija��̀Ѐ
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 7
	Adv. 2 Page 7
	Adv. 3 Page 7
	Adv. 4 Page 7
	Adv. 5 Page 7
	Adv. 6 Page 7
	Adv. 7 Page 8
	Adv. 8 Page 8

	Illustrations
	Untitled


